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 ٔفف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 

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

 

 عبيؼخ دٚبنٗ  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

 لغى انهغخ االَكهٛضٚخ   أ انًُٓٙ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 اَكهٛض٘ -ثكهٕسٕٚط رشثٛخ   اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 َظبو كٕسعبد 

 ارؾبد انغبيؼبد انؼشثٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

 ٔصاسح انزخطٛو-ٔصاسح انزشثٛخ انًإصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد انٕفف  .8

 األكبدًٚٙأْذاف انجشَبيظ  .9
 اػذاد يؼهى كبيم رٔ كفبءح ػهٗ رذسٚظ انهغخ االَكهٛضٚخ -1
 رطٕٚش لبثهٛخ انطهجخ ػهٗ اعزخذاو انًٓبساد انهغٕٚخ -2
 رذسٚت انطهجخ ػهٗ انجؾش انؼهًٙ-3
 رطٕٚش يٓبساد انطهجخ ػهٗ اعزٛؼبة انُـ االَكهٛض٘ -4
 ركٍٕٚ يالكبد يزخققخ فٙ هشائك رذسٚظ انهغخ االَكهٛضٚخ -5
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 انًطهٕثخ ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11
 االْذاف انًؼشفٛخ  - أ

–اَكهٛضٚخ ػبيّ ربسٚخ اَكهزشا –انًؾبدصخ  –انزشعًخ  –انًٕاد االَكهٛضٚخ االخزقبؿ )االدة االَكهٛض٘  انمٕاػذ   1أ

ٔؽذح  91هشق انجؾش انؼهًٛجٕالغ –يغشؽٛخ يمبنخ رؾهٛم كزبة –سٔاٚخ –نغخ -يكزجخ ٔثؾش–اعزٛؼبة –ؽؼش –فٕد 

 %(54ٔثُغجخ 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اكُغبة انًٓبساد انهغٕٚخ -

–االداسح ٔاالؽشاف -االسؽبد انزشثٕ٘–انقؾخ انُفغٛخ  -ػهى انُفظ–انزؼهٛى انؼبو –رشثٛخ ٔػهى َفظ )افٕل رشثٛخ  2أ

 ٔؽذح ( 48انزطجٛك ثٕالغ –هشق انزذسٚظ انؼبيخ انزمُٛبد انزشثٕٚخ 

 

 ٔؽذح ( 28ثٕالغ –رشثٛخ فؾٛخ –دًٚمشاهٛخ –ؽمٕق اَغبٌ –رشثٛخ اعاليٛخ –نغخ ػشثٛخ –صمبفخ ػبيخ )ؽبعجبد   -3أ
 رطٕٚش األعهٕة األدثٙ -4أ
 ذسح ػهٗ انجؾش انؼهًٙانم-5أ
 -6أ
 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ –ة 

 رطٕٚش يٓبساد انهغخ األعبعٛخ– 1ة 

 صٚبدح يفشداد انطبنت فٙ يشؽهخ انزؼهٛى االعبط – 2ة 

 رمذٚى لٕاػذ انهغخ األعبعٛخ ٔرًُٛخ انمذساد انزارٛخ – 3ة 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .انًُبلؾخ .االعزغٕاة.االعزكؾبف .)انغبَت انُظش٘(هشٚمخ انًؾبمشح -1

 هشٚمخ انزؼهٛى انزؼبَٔٙ ٔانًغًٕػبد انقغٛشح )انغبَت انؼهًٙ(-2
 

 َكٌٕ يٍ خالل دساعخ انُقٕؿ ٔ اعبثخ ااالعئهخ ٔ رؾهٛهٓب

 

 
 هشائك انزمٛٛى      

 

 % ايزؾبَبد فقهٛخ41-ا

 %اخزجبس َٓبٚخ انفقم 2-61

 

 

 

 ٔانمًٛٛخ . األْذاف انٕعذاَٛخ -ط

 رؼهٛى انطبنت انًفبْٛى األٚغبثٛخ ٔانزفكٛش انُبلذ -1ط         

 رًكٍٛ انطبنت اعهٕة انزؼبيم يغ األخشُٚجبنزفكٛش االثذاػٙ-2ط

 ركشٚظ يفبْٛى انقذق ٔ األخألؿ ٔ األيبَخ يٍ خالل يٓبساد انزٕافم-3ط

 -4ط   
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 انغُخ َٔٓبٚخ انكٕسطيٍ خالل ايزؾبَبد َقف 
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 هشائك انزمٛٛى    
 ػشك ااالعئهخ انزؾشٚشٚخ ٔ انؾفٓٛخ ٔ رمٛٛى انطهجخ فٙ مٕء األعبثبد ٔ انُؾبهبد داخم انقف-1

 انًالؽظخ انًجبؽشح-2

 

 

 
 

 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 -رطٕٚش يٓبساد انهغخ األعبعٛخ نهطبنت-1د

 لذسح انزؼجٛش ػٍ انشأٖ -2د

 األعزًبع انٗ سأ٘ األخشٍٚ-3د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-4د   

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          
 

 ػشك انًبدح ثؾكم ػهًٙ ٔ ثبعهٕة ؽذٚش ٔػشك انًٕمٕع نهًُبلؾخ

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى          
 
 األخزجبس انؾفٓٗ-1

 األخزجبس انزؾشٚش٘-2

 رمذٚى َؾبه ؽٕل انًبدح اٌ ٔعذ-3
 

 ثنُخ انجشنبيظ  .11

سيض انًمشس أٔ  انًشؽهخ انذساعٛخ 

 انًغبق

 انغبػبد انًؼزًذح اعى انًمشس أٔ انًغبق

 ػًهٙ     َظش٘      

 Univ 1101 االٔنٗ 
 

 Human rights 2 2 

 Univ 1102 Islamic Education  2 2 االٔنٗ

 Univ 1103 Arabic 2 2 االٔنٗ

 Univ 1104  Islamic education 2 2  االٔنٗ
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 Univ 1105    English 2 2    االٔنٗ
 Univ 1106 Computer 1.5 1 االٔنٗ

 Coll 1201 Genral psychology  3  3  االٔنٗ

 Coll 1202 The basic education 2 2 االٔنٗ
 Coll 1203 Grouth psychology 3 3 االٔنٗ
 Coll 1204 Principals of education 3 3  االٔنٗ

 Engl 1301 Genral English 3 3  االٔنٗ

 Engl 1302 Conversation 3 3 االٔنٗ

 Engl 1303 Literature 3 3 االٔنٗ

 Engl 1304 Grammar 2 2 االٔنٗ

 Engl 1305 Genral English II 1 1 االٔنٗ

 Engl 1306 Conversation II 3 3 االٔنٗ

 Engl 1307 Literature II 3 3 االٔنٗ

 Engl 1308 Grammar II 2 2 االٔنٗ

 Engl 1309 History of England 2 2 االٔنٗ

 Univ 2107 Arabic II 2 2 انضبَٛخ 

 Univ 2108 Computer II 1.5 1 انضبَٛخ

 Univ 2109 Health and enviroment  2 2 انضبَٛخ

 Univ 2110 English II 2 2 انضبَٛخ

 Univ 2111 Democracy 2 2 انضبَٛخ

 Coll 2205 Educational psychology 3 3 انضبَٛخ

 Coll 2206 Health psychology 2 2 انضبَٛخ

 Coll 2207 Educational statistics 3 3 انضبَٛخ

 Engl 2310 Phonetics I 3 3 انضبَٛخ

 Engl 2311 Grammar III 3 3 انضبَٛخ

 Engl 2312 Poetry I 2 2 انضبَٛخ

 Engl 2313 phonetics I 3 3 انضبَٛخ

 Engl 2314 composition 2 2 انضبَٛخ

 Engl 2315 Conversation III 2 2 انضبَٛخ

 Engl 2316 Phonetics II 3 3   انضبَٛخ

 Engl 2317 Grammar IV 3 3 انضبَٛخ

 Engl 2318 Poetry 2 2 2 انضبَٛخ

 Engl 2319 phonetics 3 3 انضبَٛخ

 Engl 2320 Composition2 2 2 انضبَٛخ

 Engl 2321 Conversation IV 2 2 انضبَٛخ

 Univ 3112 Arabic III 2 2 انضبنضخ
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 Univ 3113 Computer III 1.5 1 انضبنضخ

 Coll 3209 Methods of research 3 3 انضبنضخ

 Coll 3210 TMS 2 2 انضبنضخ

 Coll 3211 Measurement and انضبنضخ
evaluation 

2 2 

 Coll 3212 General teaching methods 2 2 انضبنضخ

 - Coll 3213 Viewing 2 انضبنضخ

 Engl 3322 Library and research 2 2 انضبنضخ

 Engl 3323 Linguistics I 3 3 انضبنضخ

 Engl 3324 Novel 3 3 انضبنضخ

 Engl 3325 Phonetics III 3 3 انضبنضخ

 Engl 3326 Eassy I 2 2 انضبنضخ

 Engl 3327 Grammar V 3 3 انضبنضخ

 Engl 3328 Methods of curruculum  2 2 الثالثة

 Engl 3329 Linguistics II 3 3 الثالثة

 Engl 3330 drama 3 3 الثالثة

 Engl 3331 Reading comprehension 3 3 الثالثة

 Engl 3332 Eassy II 2 2 الثالثة

 Engl 3333 Grammar VI 3 3 انضبنضخ

 Engl 3334 Translation I 3 3 انضبنضخ

 Univ 4114 Computer IIII 1.5 1 انشاثؼخ

 Univ 4115 Arabic IIII 2 2 انشاثؼخ

 Coll 4214 Curricula and textbooks 2 2 انشاثؼخ

 Coll 4215 Educational administration  2 2 انشاثؼخ

 Coll 4216 Application 12 12 انشاثؼخ

 Engl 4335 Book analysis 2 2 انشاثؼخ

 Engl 4336 Transformational grammar 3 3   انشاثؼخ

 Engl 4336 Testing 2 2 انشاثؼخ

 Engl 4337 Specialized teaching  3 3 انشاثؼخ

 Engl 4338 Hand writing 2 2 انشاثؼخ

 Engl 4339 Transalation II 2 2 انشاثؼخ

 Engl 4340 Research project  3 3 انشاثؼخ
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 :انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .12
 يشاعؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشعبرٓب-1

 االهالع ػهٗ انًغزغذاد يٍ انكزت-2

 انزؾذٚش انغُٕٖ نخطخ انزذسٚظ-3
 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  )ٔمغيؼٛبس انمجٕل  .13
 القبول مركزى وحسب األنسيابية القبول المركزى التى تعتمد على المعدل العام للطالب ودرجة األختصاص للقبول فى الكلية وفى األختصاص.

 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14
 الكتب المنهجية-1
 المصادر المساعدة -7
 المصادر الخارجية األخرى-3
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 يخطو يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔمغ اؽبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبمؼخ نهزمٛٛى

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

سيض  انغُخ / انًغزٕٖ

 انًمشس
 أعبعٙ انًمشساعى 

أو 

 اخزٛبس٘

 ٛخانًٓبساراألْذاف  خ ٛانًؼشفاألْذاف 

 جشَبيظ انخبفخ ثبن

األْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 
ٔانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ 

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انؾخقٙ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 االٔنٗ 

 االٔنٗ

Univ 1101 
 

 Human rights ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ 1102 Islamic Education  ٙأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 االٔنٗ
 االٔنٗ

Univ 1103 Arabic ٙأعبع √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Univ 1104  Islamic education ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ 

 االٔنٗ
 االٔنٗ

   Univ 1105    English ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ 1106 Computer ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 االٔنٗ

 االٔنٗ

 Coll 1201 Genral psychology ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Coll 1202 basic education ٙأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 1203 Grouth  psychology االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 1204 Principal s of education  ٔنٗاال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1301 Genral English  ٔنٗاال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1302 Conversation ٔنٗاال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1303 Literature االٔنٗ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1304 Grammar ٔنٗاال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1305 Genral English II ٔنٗاال

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1306 Conversation II االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1307 Literature II االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1308 Grammar II االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 1309 History of England االٔنٗ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 2107 Arabic II انضبَٛخ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 2108 Computer II انضبَٛخ

 Univ 2109 Health and environment انضبَٛخ
education  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 2110 grammar II انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 2111 Democracy انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 2205 Educational psychology انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 2206 Psychological health 1 انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 2207 Educational statistics انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2310 Phonetics  I انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2311 Grammar III انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2312 Poetry I انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2313 Phonetics 1 انضبَٛخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2314 composition I انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2315 Conversation III انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2316 Phonetics II   انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2317 Grammar IV انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2318 poetry انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2319 phonetics انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2320 Composition II انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 2321 Conversation IV انضبَٛخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 3112 Arabic III انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 3113 Computer III انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 3209 Methods of research انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 3210 TMS انضبنضخ

 Coll 3211 Measurement and انضبنضخ
evalution 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ  Coll 3212 General methods انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 3213 Viewing انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3322 Library and resarch انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3323 Linguistics I انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3324 Novel انضبنضخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3325 Grammar 1 انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3326 Eassy I انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3327 Grammar V انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ  Engl 3328 Methods of research الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3329 Linguistics II الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3330 drama الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3331 Reading comprehension الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3332 Eassy II الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3333 Grammar VI انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Engl 3334 Translation I انضبنضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 4114 Computer IIII انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Univ 4115 Arabic IIII انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ Coll 4214 Curricula and textbooks انشاثؼخ

 Coll 4215 Educational انشاثؼخ
administration  

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٙ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي Coll 4216 application انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي Engl 4335 textbook analysis انشاثؼخ

 Engl 4336 Transformational   انشاثؼخ
grammar 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي Engl 4336 Testing انشاثؼخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي  Engl 4337 Methods of teaching انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي Engl 4338 Hand writing انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي Engl 4339 Transalation II انشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اعبعٙ  Engl 4340 Research project انشاثؼخ
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيعخ دَبنً-كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انزعهًُُخانًؤعغخ  .1

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .2

 و انعبو اعًبعُم-و 1ك1و rammarg اعى / سيض انًقشس .3

 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 انكىسط االول –انًشحهخ االونً  انفصم / انغنخ .5

 عبعخ 33 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .6

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

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

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

 ؛البرنامج.
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 أهذاف انًقشس .8

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
 تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب

 من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسيخشعبد ان .13
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ

 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً – 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش – 3ة

 رطُش يهبسح انكزبثخ  -4ة
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 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو اعهىة انًنبقشخ يٍ عشض انًبدحطشَقخ 

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 انزشكُض عهً األهذاف انزشثىَخ-1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 األهذاف انًعشيُخرطىَش -3ط

 رشعُخ األهذاف األنغبنُخ انعبيخ -4ط

 
 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ

 
 طشائق انزقُُى    
 

 هخ انشفهُخاألعئ-1

 هخ انزحشَشَخ األعئ-2
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 انًنقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د

 ثنُخ انًقشس .11

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  طشَقخ انزعهُى

 انزقُُى

 Phrasal 2 وانضبنٍ -األول
construction 

 Presentation قىاعذ
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
normal phrases  Presentation 2 وانشاثع-انضبنش

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

,sentence 
patterns 

 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
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 انجنُخ انزحزُخ  .12

 Practical English grammar by-thomson ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1
and martinent 

  )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2

)  اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... 
 

 Types of 2 وانضبين-انغبثع
questions 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Adverbial 2 و انعبشش-انزبعع

phrases 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination 

,verbal phrases 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش عشش

-انشاثع عشش

 انخبيظ عشش

2 Exercises   Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
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  ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ ....

 

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دَبنًعبيعخ -كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انًؤعغخ انزعهًُُخ .9

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .13

 و يُضى عهٍ-و  1ك-1و-General English اعى / سيض انًقشس .11

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .13
 

 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .12

 انفصم االول  -انًشحهخ االونً انفصم / انغنخ .13

 عبعخ 45 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .14

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .15

 انًقشس أهذاف .16

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا 

 الثقافيةالطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشع .14
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ
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 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً– 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش– 3ة

 رطُش يهبسح انكزبثخ  -4ة

 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 اعهىة انًنبقشخ يٍ عشض انًبدحطشَقخ عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو 

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 انزشكُض عهً األهذاف انزشثىَخ-1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 رطىَش األهذاف انًعشيُخ-3ط

 األنغبنُخ انعبيخرشعُخ األهذاف  -4ط

 
 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 3طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ
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 طشائق انزقُُى    
 

 األعئهخ انشفهُخ-1

 األعئهخ انزحشَشَخ -2

 

 انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. انًنقىنخ ) انًهبساد األخشيانزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د

 ثنُخ انًقشس .15

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  انزعهُىطشَقخ 

 انزقُُى

 Adjectives,kinds 2 وانضبنٍ -األول
of adjectivese 

 Presentation انكهُضَخ عبيخ
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Adverbs ,kinds 2 وانشاثع-انضبنش

of adverbs 
 Presentation

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

 The facts 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Crazy  Presentation Oral or 2 وانضبين-انغبثع
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 انجنُخ انزحزُخ  .16

-Rapid review of English grammar by ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1
praninskas 

 Developing                                                            )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2
skills by-Alexander l.g    

)  اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... 
 

  ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ ....

,comprehension and 
discussion 

written 
test 

 Double life of 2 و انعبشش-انزبعع
alfred blogs 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination  

,consonants 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش عشش

-انشاثع عشش

 انخبيظ عشش

2 Comprehension 
and vocabulary 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

23 

 

 

, 
 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1
 كلية التربية االساسية

 انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .2
 االنكليزي

 و   ْجخ َغى-و  1ن1/و General psychology انًمشساعى / سيض  .3

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .4

 انفقم األٔل–انًشؽهخ األٔنٗ  انفقم / انغُخ .5

 31   ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .6

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .17
 

 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 

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

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 دقيق ..تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل 1

 . العام.تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم النفس 7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 . لعام. تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة لعلم النفس 4

 . العام.تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات علم النفس 5

 

 انًمشسثُٛخ  .11

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
هشٚمخ 

 انزؼهٛى
هشٚمخ 

 انزمٛٛى

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  يؼشفخ  3 االٔل

ٔ فٓى يقهؾبد ػهى 

 انُفظ انؼبو

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ رؼشٚف ػهى انُفظ  انؼبو 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼشف  3 انضبَٙ

انًُٕ ػهٗ ٔفك انًشاؽم 

 انؼًشٚخ

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ انغهٕن 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼشف  3 انضبنش 

ػهٗ يجبدٖء ػهى انُفظ 

 انؼبو  

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ انذٔافغ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى  3 انشاثغ

 انُفظ انؼبو  
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ األدسان

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخكٛفٛخ اكزغبة انهغخ  انهغخ ٔٔظبئفٓب 3 انخبيظ 
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

 علم النفس العام )علم النفس النمو ( ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 اصول علم النفس ، علم النفس العام ، علم النفس النمو  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

) انًغالد             اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب     

 انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 علم النفس للنمو للدكتور حامد عبدالسالم زهران

كتابة االبحاث والتقارير حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات 
 المنهج المقرر.

 زهرانعلم النفس للدكتور حامد عبدالسالم  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى .13

 انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.

 

 

انقفٛخ فٙ  ٔرطٕسْب 

 انزؾنٛش 
 انزؼهى انزؼهى  3 انغبدط

يشؽهخ ادسان االفٕد 

 ,يشؽهخ انكهًخ انٕاؽذح

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انُظشٚبد انًفغشح  3 انغبثغ

 انهغخ الكزغبة
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ انؾخقٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
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 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .9

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .11

 اَؼبو اعًبػٛم-و 1ن-1و—Grammar اعى / سيض انًمشس .11

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .12

 انفصم األول-انًشحهخ األونً انفقم / انغُخ .13

 عبػخ 31 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .14

 2117--11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .15

 أْذاف انًمشس .16

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب 
فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و 

 المواد التربوية و الثقافية

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

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.إذا عما 
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 يخشعبد انًمشس ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ
 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ

 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ -5أ
   -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 
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 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    

 
 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ   -4د

 ثنُخ انًقشس .13
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .14

 Practical English grammar by-thomson ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

انغبػ األعجٕع

 اد
اعى انٕؽذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 / أٔ

 انًٕمٕع

 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation لٕاػذ  Parts of speach 2 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Ttypes of nouns  Presentationa 2 ٔانشاثغ-انضبنش

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 Examination 2 ٔانغبدط-انخبيظ

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 adjectives  Presentation 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 adverbs  Presentation 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 2 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش

 انخبيظ ػؾش
2 Functional words  Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
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 Oxford English grammar                                                            ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
byEastwood    

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ 

 االَزشَٛذ ....
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .15

 
 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .17

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .18

 و.و.ؽهًٛخ اعًبػٛم سداو   1ن-1و/ literature اعى / سيض انًمشس .19

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .21

 انفقم األٔل-انًشؽهخ األٔنٗ- انفقم / انغُخ .21

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 عبػخ45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .22

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .23

 أْذاف انًمشس .24

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية 

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .16
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ األْذاف  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىهشٚمخ 

 Meaning and 3 ٔانضبَٙ -األٔل
value of literature 

Meaning and 
value of 

literature 

Presentation   
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Ttypes of poetic 3 ٔانشاثغ-انضبنش

devices 
Ttypes of 

poetic devices 
Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 3 ٔانغبدط-انخبيظ

 
Examination 

 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Sense devices Sense devices Presentation 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Sound devices Sound devices Presentation 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
Examination 

 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

3 Prose and poetry Prose and 
poetry 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .17

 Introducation to literature ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 English literature by Charlotte Bronte ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 English literature by Charlotte Bronte 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ 

 االَزشَٛذ ....
 مواقع االنترنت

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .18
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس                                            

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .25

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .26

و.و.عٛف       1ن-1/وSpeak English fluently اعى / سيض انًمشس .27

 ؽبرى ػجذ انكشٚى

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .28

 انفقم األٔل-انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .29

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .31

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .31

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 أْذاف انًمشس .32

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين 
المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من الطالب فى الجانب 

 خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .19
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخرطٕٚش يٓبسح -2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 نهًُبلؾخهشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 انطبنترطٕٚش ؽخقٛخ -3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .21

  Speaking skills by green and Hilton ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ثُٛخ انًمشس .21

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 English 3 ٔانضبَٙ -األٔل
situationse 

English 
situationse 

Presentation   
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Ttypes of 3 ٔانشاثغ-انضبنش

situations 
Ttypes of 

situations 
Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ

 
Examination 

 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 In the garage In the garage Presentation 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 In the restaurant In the 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

restaurant 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
Examination 

 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

3 Giving yourself 
time 

Giving yourself 
time 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 Speaking                                                               ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
English fluently by-ona Low 

انًغالد )  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Speaking skills by green and Hilton 

  ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ .... ة

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .22

 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ ٔانٕعبئم انؾذٚضخ-1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .33

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .34

 و.و.يٛضى ػهٙ خهٛفخ  1ن-1/ وGeneral English اعى / سيض انًمشس .35

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .36

 انفقم األٔل-انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .37

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .38

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .39

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

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



 

 

  

 

 

 أْذاف انًمشس .41

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب 
فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد 

 و الثقافيةالتربوية 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .23
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ  انزؾشٚشٚخ -2

 

 ثُٛخ انًمشس .24

انغبػ األعجٕع

 اد
يخشعبد 

انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Nouns Nouns Presentation 3 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Gender Gender Presentationa 3 ٔانشاثغ-انضبنش

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
Examinati 3  ٔانغبدط-انخبيظ

on 
 

Examination 
 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Verbs Verbs Presentation 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Tenses Tenses Presentation 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 ExaminatiExamination Presentation Oral or 3 ػؾش ٔ انضبَٙ-انؾبد٘ ػؾش



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .25

 Rapid review of Englishgrammar ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Developing skills                                                            ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
by-Alexander L.G    

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
                                                           Developing skills 

by-Alexander L.G 

on 
 

 and 
discussion 

written 
test 

-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش

 انخبيظ ػؾش
3 Reading 

passages 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .26

 

األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ ٔاالؽزشان ثبنُذٔاد راد -1

 انًإعغبد االخشٖاالخزقبؿ يغ عًٛغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .41

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .42

 و سائذ اؽًذ-و-1ن-1انهغخ انؼشثٛخ/و اعى / سيض انًمشس .43

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .44

 انفقم األٔل-انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .45

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .46

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .47

 أْذاف انًمشس .48

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

 ؛البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على 

 -الثقافية

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 عًغ انًزكش انغبنى 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

 ؽشٔهّ اػشاثّ

 انًٕؤَش اػشاثغ

 Presentation and 
discussion 

Oral or 
written test 

 االعًبء انخًغخ 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

 االدة يطٕنخ صْٛش اثٍ عهًٗ
 Presentation and 

discussion 
Oral or 

written test 
ٔ انضبَٙ -انؾبد٘ ػؾش

 ػؾش
 ايزؾبٌ 2

 اٚبد يٍ انمشاٌ انكشٚى

 خطجخ انشعٕل انكشٚى

 Presentation and 
discussion 

Oral or 
written test 



 

 

  

 

 

 
 

انشاثغ -انضبنش ػؾش

 انخبيظ ػؾش-ػؾش
 Presentation and  لقٛذح اؽًذ ؽٕلٙ 2

discussion 
Oral or 

written test 



 

 

  

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس                                                                    

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .27
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .49

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .51

 د.يضُٗ ػهٕاٌ انغؾؼًٙ  1ن-1انزشثٛخ االعاليٛخ/و اعى / سيض انًمشس .51

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .52

 األٔلانفقم –انًشؽهخ األٔنٗ - انفقم / انغُخ .53

 عبػخ 31 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .54

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .55

 أْذاف انًمشس .56

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين 
الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل 



 

 

  

 

 

 

 

 الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 يخشعبد انًمشس ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .28

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ
 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ

 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ -5أ
   -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 
 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .29

 منهج التربية االسالمية للكاتب محمد قطب ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 اصول التربية االسالمية د.محمد الفتالوي ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 محمد قطبمنهج التربية االسالمية للكاتب 

 هشائك انزمٛٛى    

 
 االعئهخ انؾفٓٛخ-1

 االعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 



 

 

  

 

 

 جميع المراجع االلكترونية  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

تستااةة القصو  من يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛.والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج. فرصالتعلمادلتاحة

 

 كلية الرتبية األتساتسية / جامعة ةياىل  ادلؤتسسة التعليمية 

   قسم احلاتسبات/ مواة ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 



 

 

  

 

 

  حقوق انسان /  رمز ادلقرر/ اتسمUniv1101 

 إلزامي أشكال احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االول  السنة/ الاصل 

  تساعة 33 (الكلي)عدة الساعات الدراتسية 

  1/13/2317 تاريخ إعداة ىذا الوصف 

 إن يكون الطالب يف هناية السنة الدراتسية قاةراً على : أىداف ادلقرر 

 (تعرياحقوقاالنسانوخصائصها  ) تعلم .1

 .تعلمموقااالتسالدمنحقوق االنسان  .2

 تعلمتصنيااحتقوق االنسان  .3

 تعلمحقوقاالنساناجلماعية  .4

 تعلمحقوقاالنسانايزمناحلربوادلنازعاتالدولية والداخلية -5

 تعلمالاساةاالةاريواثرىايحقوقاالنسان   -6

 



 

 

  

 

 

 خمرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 األىداف ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والاهم -1أ

 . متكني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والاهم  يف  موقف االتسالم من حقوق االنسان  -2أ

 . متكني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والاهم  يف  تصنياات حقوق االنسان     -3أ

 متكني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والاهم يف   حقوق االنسان اجلماعية                    -4أ

 ..ني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والاهم يف حقوق االنسان يف زمن احلرب وادلنازعات الدولية والداخلية متك -5أ

متكني الطلبة من احلصول على ادلعرفة والاهم يف  الاساة االةاري واثره يف حقوق االنسان   -6أ 

 

  .األىدافادلهاراتيةاخلاصة بادلقرر  -ب 

مهارات يف  نص ادلواة العادلية حلقوق االنسان  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب



 

 

  

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 توضيح وشرح ادلاةة الدراتسية

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذايت -4

 طرائق التقييم 

 ـ اختبارات يومية بأتسئلة حمدةة1

 .ـ وضع ةرجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصاية 2



 

 

  

 

 

 ـ تكليف الطلبة بإذماز حبوث وتقارير عن ادلاةة الدراتسية3

 .ـ اختبارات شهرية بأتسئلة موضوعية ومقاليو 4

 األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 .ان يدرك امهية ةراتسة ادلاةة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .التوحيد يف احلياة يدرك امهية تأثري عقيدة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذايت -3

 طرائق التقييم 



 

 

  

 

 

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراتسات -2

 .( والتطور الشخصيادلهارات األخر  ادلتعلقة بقابلية التوظيف ) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -ة 

 .مهارات اتستخدام ادلراجع وادلصطلحات  -1ة   

 .مهارات يف مجع البيانات حول ادلوضوع وحتليلها  -2ة

 .مهارات تاسري ادلربىنات  -3ة

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4ة

 .  مهارات إعداة ادلااىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5ة 

 



 

 

  

 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اتسم الوحدة  التعلم ادلطلوبةخمرجات  الساعات األتسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة تعرياحقوقاالنسانوخصائصها  تعرياحقوقاالنسانا  2 1

 التقومي البنائي احملاضرة تعرياحقوقاالنسانوخصائصها  تعداةخصائصحقوقاالنسان  2 2

 التقومي البنائي احملاضرة موقااالتسالدمنحقوقاالنسان  تعلمموقااالتسالدمنحقوقاالنسان  2 3

 التقومي البنائي احملاضرة موقااالتسالدمنحقوقاالنسان  تعلمموقااالتسالدمنحقوقاالنسان  2 4

 التقومي البنائي احملاضرة تصنيااحتقوقاالنسان  تعلمتصنيااحتقوقاالنسان  2 5

 التقومي البنائي احملاضرة تصنيااحتقوقاالنسان  تعلمتصنيااحتقوقاالنسان  2 6

 امتحان الشهر االول اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

 التقومي البنائي احملاضرة حقوقاالنساناجلماعية                                                      تعلمحقوقاالنساناجلماعية 2 8



 

 

  

 

 

 التقومي البنائي احملاضرة حقوقاالنساناجلماعية                                                      تعلمحقوقاالنساناجلماعية                                                      2 9 

13 

تعلمحقوقاالنسانايزمناحلربوا 2
 دلنازعاتالدوليةوالداخلية

 

حقوقاالنسانايزمناحلربوادلنازعاتال
 ةوليةوالداخلية 

 التقومي البنائي احملاضرة

11 

تعلمحقوقاالنسانايزمناحلربوادلنازعا 2
 تالدوليةوالداخلية 

حقوقاالنسانايزمناحلربوادلنازعاتال
 ةوليةوالداخلية 

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

تعلمالاساةاالةاريواثرىايحقوقاالن 2
 تسان 

الاساةاالةاريواثرىايحقوقاالنسا
 ن 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

تعلمالاساةاالةاريواثرىايحقوقاالن 2
 تسان 

الاساةاالةاريواثرىايحقوقاالنسا
 ن 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

تعلمالاساةاالةاريواثرىايحقوقاالن 2
 تسان 

الاساةاالةاريواثرىايحقوقاالنسا
 ن 

 البنائيالتقومي  احملاضرة

 امتحان الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15



 

 

  

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صاةر /موقع كلية احلقوق جامعة بنها/مصاةر حقوق االنسان  (  ادلصاةر)ـ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 2007تقرير الاساة العادلي لعام  –منظمة الشاافية الدولية  .
 –مطابع تكنوبرس  – 2335 – 1ط -كتاب الاساة  –ال فساة / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشاافية  - 

 لبنان

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  (التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدة / موقع الوتسط/اإلنسانمصاةر قانون حقوق 

 2003 /تسبتمرب/ 19/

حقوق اإلنسان /تسلوك األفراة وحقوق اإلنسان/ مقال/ امحد حلمي
موقع منظمة حقوق /ةيب /  2337/ العدة العاشر/العريب جملة عربية
 اإلنسان العادلية

التشريعات العربية الحكام اتااقية االمم ادلتحدة ظاىرة الاساة / ةراتسة يف مد  مواءمة  –ة . تسليمان عبد ادلنعم 
 . 17دلكافحة الاساة . ص



 

 

  

 

 

 

  

القطاع العام من / االصالح االةاري ال يتم اال بالتغيري اجلذري للاكر واالىداف والقوانني  -فارس الشهايب  ....مواقع االنرتنيت , ب ـ ادلراجع االلكرتونية
 www.mafhoum.comمتاح على ادلوقع االلكرتوينمقال  –منظور الليربالية االقتصاةية 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراتسي 

 االلتزام بالقطاعية

 

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

http://www.mafhoum.com/


 

 

  

 

 

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .57
 كلية التربية االساسية      

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .58
 االنكليزي

 و   ْجخ َغى-و  1ن-1رؼهٛى اعبط /و اعى / سيض انًمشس .59

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .61

 انفقم األٔل-انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .61

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .62

 2117 -1/11 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .63

 أْذاف انًمشس .64

 من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق ..تمكين الطلبة 1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في اصول التربية .7

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 . تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة للسلوك القيادي .4

 نظريات اصول التربية..تمكين الطلبة من المقارنة بين 5

 

 
 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .31

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
الداسح ٔاالؽشاف اصول التربية  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح ا -1أ

 انزشثٕ٘ .

 الداسح. اصول التربية  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى ا -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثؼهى االداسح.   -3أ
 انمٛبد٘ . رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد انغهٕن  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد انغهٕن انمٛبد٘  -5أ
 .اصول التربية  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ    -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 .  اصول التربية  رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ  - 1ة

 .    اصول التربية  ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى االداسح ٔانغهٕن انمٛبد٘ ,ٔإَاع  – 2ة      

 )ارخبر انمشاس ,انزخطٛو,االرقبل االداس٘ ,انزُظٛى ٔانزُغٛك, انزمٕٚى (. اصول التربية  يؼشفخ ٔظبئف  – 3ة      

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى االفٕل .1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 االداسح .اصول التربية  . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى 3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . اخزجبساد .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى االداسح .   -2ط       

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ انغهٕن انمٛبد٘ ٔإَاع االؽشاف انزشثٕ٘ .      -3ط      

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط      

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى االداسح . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

 
 انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى انُفظ االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى انُفظ انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهى االداسح . االفبدح يٍ انًشاكض  -4د



 

 

  

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .65

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .66

 و.و.ؽهًٛخ اعًبػٛم2ن-1/ وEnglish literature اعى / سيض انًمشس .67

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .68

 انفقم انضبَٗ-انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .69

 عبػخ45 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .71

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .71

 أْذاف انًمشس .72

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين 
و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي 

 الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 يخشعبد انًمشس ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .31

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ
 خالل انًُبلؾخرطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ -2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ

 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ

 ٖ رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهى-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 فٙ انزؼجٛش رؾغٍٛ انمذسح – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح
 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 فشفخ نهًُبلؾخهشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء 

 
 هشائك انزمٛٛى    

 
 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 ؽخقٛخ انطبنترطٕٚش -3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ   -4د



 

 

  

 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .32

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 Meaning 3 ٔانضبَٙ -األٔل
and value 

of 
literature 

Meaning and 
value of 

literature 

Presentation   
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 

 Ttypes of 3 ٔانشاثغ-انضبنش
poetic 

devices 

Ttypes of 
poetic devices 

Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 
Examinatio 3 ٔانغبدط-انخبيظ

n 

 

Examination 

 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Sense 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

devices 
Sense devices Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Sound 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

devices 
Sound devices Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
Examinatio 3 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

n 

 

Examination 

 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .33

 /History of English literature ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 English literature by Charlotte Bronte ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                 ) 

 انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
English literature by Charlotte Bronte 

 االنترنتمواقع  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .34

 
 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .73

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .74

و.و.عٛف ؽبرى ػجذ       2ن-1/وSpeak English fluently اعى / سيض انًمشس .75

 انكشٚى

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .76

 انفقم انضبَٗ-انًشؽهخ األٔنٗ- انفقم / انغُخ .77

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .78

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .79

 أْذاف انًمشس .81

 

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

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



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .35
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 األْذاف انًؼشفٛخ رطٕٚش-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 خ انزؾشٚشٚخ ئهاألع-2

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .37

  Speaking skills by green and Hilton ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ثُٛخ انًمشس .36

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 English 3 ٔانضبَٙ -األٔل
situationse 

 Presentation يؾبدصخ
            and  

discussion 

Oral or written 
test 

 Ttypes of 3 ٔانشاثغ-انضبنش
situations 

 Presentation
and 

discussion 

Oral or written 
test 

 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or written 
test 

 In the garage  Presentation 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ
and 

discussion 

Oral or written 
test 

 In the 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ
restaurant 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or written 
test 

ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or written 
test 

انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

3 Giving yourself 
time 

 Presentation 
and 

discussion 



 

 

  

 

 

ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 )انًقبدس(  

                                                              Speaking English fluently by-ona 
Low 

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ 

انًغالد )  ثٓب                

 ( انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 

Speaking skills by green and Hilton 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, 

 يٕالغ االَزشَٛذ ....
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشسانذساعٙ  .38

 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ ٔانٕعبئم انؾذٚضخ-1

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 ًٕرط ٔفف انًمشسَ

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .81

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .82

 و.و.عٛف ؽبرى   2ن-1/وHistory of England اعى / سيض انًمشس .83

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .84

 انفقم انضبَٗ-انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .85

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .86

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

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



 

 

  

 

 

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .87

 أهذاف انًقشس .88

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين 
الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل 

 و الثقافيةالدروس و المواد التربوية 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .39
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .41

 College compostion by Al-Hamash ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىهشٚمخ 

 األٔ

 ثُٛخ انًمشس .41

 ٔانضبَٙ -ل

2 Britain before Britain before Presentation      
       and  

discussion 

Oral or written 
test 

 The coming of 2 ٔانشاثغ-انضبنش
the English 

people 

The coming of 
the English 

people 

Presentationan
d discussion 

Oral or written 
test 

-انخبيظ

 ٔانغبدط
 2 The English 

people 
The English 

people 
Presentation 

and discussion 
Oral or written 

test 
 Examination Examination Presentation 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and discussion 
Oral or written 

test 
 The hirst Viking The hirst 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

Viking 
Presentation 

and discussion 
Oral or written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 The second 

Viking 
The second 

Viking 
Presentation 

and discussion 
Oral or written 

test 
-انضبنش ػؾش

-انشاثغ ػؾش

 انخبيظ ػؾش

2 The 
Scandinavians 

The 
Scandinavians 

Presentation 
and discussion 

Oral or written 
test 



 

 

  

 

 

 Original of developing by Pyles T and     ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
Algeo                                                            

انًغالد انؼهًٛخ )  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( , انزمبسٚش ,.... 
Original of developing by Pyles T and 

Algeo 

 الجميع الخاصة بهذا النوع من االدب االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....ة ـ انًشاعغ 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .42

 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 



0 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .43

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح ػهى انُفظ انًُٕ . -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى انُفظ انًُٕ  -2أ

 ٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثؼهى انُفظ انًُٕ. رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾق  -3أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد ػهى انُفظ انًُٕ .  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى انُفظ انًُٕ .  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ ػهى انُفظ انًُٕ .   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انُفظ انًُٕ .   - 1ة

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انُفظ انًُٕ يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      – 2ة      

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ  - 3ة      

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًزؼهمخ ثؼهى انُفظ انًُٕ ..رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد 1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى انُفظ انًُٕ .3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انُفظ انًُٕ .   -2ط        

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انُفظ انًُٕ يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      -3ط       

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 انزُْٙ ..انؼقف 2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل انًٕمٕػبد. .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ.  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ.  -4د



 

 

  

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس,

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .89
 كلية التربية االساسية

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .91
 االنكليزي

 ْجخ َغى2ن1ػهى انُفظ انًُٕ /و اعى / سيض انًمشس .91

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .92

 انفقم انضبَٗ-انًشؽهخ اأٔنٗ انفقم / انغُخ .93

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .94

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .95

 أْذاف انًمشس .96

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم النفس النمو .7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 النفس النمو .. تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة لعلم 4

 .تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات علم النفس النمو .5

 

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .45

 النمو (علم النفس العام )علم النفس  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 اصول علم النفس ، علم النفس العام ، علم النفس النمو  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
 علم النفس للنمو للدكتور حامد عبدالسالم زهران

 الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات المنهج المقرر.كتابة االبحاث والتقارير حول 

 ثُٛخ انًمشس .44

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  يؼشفخ  3 االٔل

ٔ فٓى يقهؾبد ػهى 

 انُفظ انًُٕ

رؼشٚف ػهى انُفظ انًُٕ  

 انؼبو 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼشف  3 انضبَٙ

انًُٕ ػهٗ ٔفك انًشاؽم 

 انؼًشٚخ

رمغٛى انًُٕ ػهٗ ٔفك 

انًشؽهخ انؼًشٚخ يٍ ثذاٚخ 

االخقبة انٗ يشؽهخ 

 انجهٕؽ

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 

رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼشف  3 انضبنش 

 ػهٗ يجبدٖء انًُٕ  
عٕاَت انًُٕ )انؼمهٙ 

ٔانغغًٙ ٔ انؾشكٙ 

ٔاالَفؼبنٙ ٔانهغٕ٘ ٔ 

 االعزًبػٙ(

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 

انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى  3 انشاثغ

 انُفظ انًُٕ  
َظشٚخ ثٛبعٛخ انًُٕ 

 انؼمهٙ انًؼشفٙ.

َظشٚخ كٕنجشط انًُٕ 

َٔظشٚخ   االخالق

اسٚكغٌٕ انًُٕ 

 االعزًبػٙ ٔانُفغٙ

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 

كٛفٛخ اكزغبة انهغخ  انهغخ ٔٔظبئفٓب 3 انخبيظ 

 ٔرطٕسْب 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 يشؽهخ يب لجم انكالو يشاؽم اسرمبء انهغخ  3 انغبدط

يشؽهخ ادسان االفٕد 

 انٕاؽذح,يشؽهخ انكهًخ 

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انُظشٚبد انًفغخ  3 انغبثغ

 الكزغبة انهغخ
َظشٚخ انزؼهى ٔانزؾشٚو 

,ٔانُظشٚخ 

 انؼمهٛخ,انُظشٚخ انًؼشفٛخ 

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 علم النفس للنمو للدكتور حامد عبدالسالم زهران ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى .13

 انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.
 

 

 

 

 
 

 ٔفف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 

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

 

 ديالىجامعة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .15

 كهٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .16

 االَكهٛض٘ . أ انًُٓٙ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .17

 انكليزى-تربيةما    بكالوريوس  اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .18
 

 :انُظبو انذساعٙ  .19
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 فصلي ) كورسات (

 اتحاد الجامعات العلربية انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .21

 -وزارة التخطيط-اوزارة التربية انًإصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .21

 1/11/7112 ربسٚخ ئػذاد انٕفف  .22

 االهداف االتية :ي : يسعى القسم الى تحقيق أهداف البرنامج األكاديم

 .اػذاد يؼهًٍٛ يٍ ؽًهخ ؽٓبدح ثكهٕسٕٚط ثزخقـ انهغخ انؼشثٛخ .1

 



 

 

  

 

 

 . اػذاد َخجخ يٍ ههجخ انمغى انًزفٕلٍٛ الكًبل انذساعبد انؼهٛب .2

 
 .رذسٚت يؼهًٙ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًذاسط ػهٗ انًغزغذاد فٙ يٛذاٌ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ .3

 ثبنُؾٕ انؼشثٙ ثًب ٚؼضص االدثٛبد راد انقهخ ..اػذاد انجؾٕس ٔانذساعبد 4

 .رمٕٚى انذساعبد انزٙ رقذس فٙ يغبل انهغخ انؼشثٛخ ٔاثذاء انشا٘ ؽٕل يؾزٕاْب.5

 

 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .97
 كلية التربية االساسية

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .98
 االنكليزي

 ػقبو عشؽبٌ  2ن1انؾبعجبد/و اعى / سيض انًمشس .99

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .111

 انفقم انضبَٗ -انًشؽهخ األٔنٗ انفقم / انغُخ .111

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .112

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

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



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .113

 أْذاف انًمشس .114

 الموضوعات وفهمها بشكل دقيق ..تمكين الطلبة من معرفة ابرز 1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم الكمبيوتر7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 . تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة لعلم الكمبيوتر.4

 الكمبيوتر   ..تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات علم 5

 
 
 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .46



 

 

  

 

 

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح ػهى  -1أ

 الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ.   -3أ
 . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد ػهى   -4أ

 الكمبيوتر . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى   -5أ

 . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ ػهى    -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 .  الكمبيوتررؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى  - 1ة

 ا  يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      الكمبيوترٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ  – 2ة      

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ  - 3ة      

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . الكمبيوتر .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى 1

 انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح ..رٕمٛؼ ٔؽشػ 2

 . الكمبيوتر . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى 3

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 .  الكمبيوتررؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ  -2ط        

 يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      الكمبيوترٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى  -3ط       

 انُفغٛخ        

 ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .ٚمبسٌ   - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 ثؼل يٕمٕػبد ػهى انُفظ انًُٕ .كزبثخ ثؾٕس ػٍ  .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 



 

 

  

 

 

 ثنُخ انًقشس .47

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

انًؾبسكخ   Dos Dos 3 االٔل

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 Time data tree 3 انضبَٙ

labl 
Time data tree 

labl 
انًؾبسكخ  

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
  The computer 3 انضبنش 

and his programs 
The computer  

and his programs 
انًؾبسكخ  

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ   Task bar Task bar 3 انشاثغ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انًشبسكخ   Examination Examination 3 انخبيظ 

انصفُخ يٍ 

 انزحضُش 
انًشبسكخ   Short cut Short cut 3 انغبدط

انصفُخ يٍ 

 انزحضُش 



 

 

  

 

 

 

    
 
 

 انجنُخ انزحزُخ  .48

 Models of computer by Hohn Savage ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 IC3كتاب الحاسوب المنهجي  ـ انًشاعع انشئُغُخ )انًصبدس(  2

 اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
Models of computer by Hohn Savage 

انًشبسكخ   Ontrol panel Ontrol panel 3 انغبثع

انصفُخ يٍ 

 انزحضُش 
 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.   الكمبيوتر رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى انُفظ انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 . الكمبيوتر االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهى   -4د



 

 

  

 

 

 Models of computer by Hohn Savage - ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ ....

 
لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ .13

 يٍ لغى انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.
 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 االَكهٛض٘انمغى انؼهًٙ / انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .2

 و.و.ْجخ َغى   2ن -1/وافٕل انزشثٛخ  اعى / سيض انًمشس .3

 ٔصاسح انزخطٛو-انزشثٛخٔصاسح  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 ئنضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .5

 انضبَٗ فقمان–انًشؽهخ األٔنٗ  انفقم / انغُخ .6

 عبػخ 45 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا ئٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

 كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ.



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .8

 أْذاف انًمشس : ئٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ لبدساً ػهٗ  .9

 رؼشٚف انزشثٛخ  .1

 ٚؼذد اْذاف انزشثٛخ .2

 ٚمبسٌ ثٍٛ االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ .3

 ًٚٛض ثٍٛ انزشثٛخ لجم االعالو ٔانزشثٛخ االعاليٛخ  .4

 ٚزكش اْى اػالو انفكش انزشثٕ٘  .5

 ٚجٍٛ االفٕل انفهغفٛخ نهزشثٛخ .6

 ثٍٛ انزشثٛخ انًمقٕدح ٔانزشثٛخ غٛش انًمقٕدحثمبسٌ  .7

 يخشعبد انزؼهى ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11



 

 

  

 

 

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نًؼُٗ انزشثٛخ ٔاْذافٓب  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألفٕل انزشثٛخ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألػالو انفكش انزشثٕ٘ -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألفٕل انزشثٛخ انًمقٕدح ٔانغٛش يمقٕدح -5أ

 

 

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 اْذاف انزشثٛخٚؼذد  – 1ة

 ًٚٛض ثٍٛ االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ -2ة

 ٚمبسٌ ثٍٛ انزشثٛخ األصُٛخ ٔانزشثٛخ االعجبسهٛخ -3ة

 ٚؾهم االفٕل انفهغفٛخ نهزشثٛخ . - 4ة

 ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ ا٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػبد اػالو انفكش انزشثٕ٘ -5ة

 ٛخ االعاليٛخٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ  انزشثٛخ لجم االعالو ٔانزشث  -6ة

 ًٚٛض ثٍٛ إَاع انفهغفخ -7ة 

 ٚمبسٌ ثٍٛ افٕل انزشثٛخ انًمقٕدح ٔانزشثٛخ غٛش انًمقٕدح  -8ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ـ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕامٛغ انًزؼهمخ ثأفٕل انزشثٛخ 1

 ـ رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ 2

 ـ يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس انزشثٛخ 3

 ـ رؾغٍٛ يٓبساد انطهجخ يٍ خالل صٚبسح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهؾقٕل ػهٗ يؼشفخ  ئمبفٛخ ثبفٕل انزشثٛخ4



 

 

  

 

 

 ؾخ .ـ اعزخذاو هشائك اإلنمبء ٔانًؾبمشح ٔاالعزغٕاة ٔانًُبلؾخ فٙ ثؼل انًٕمٕػبد انزٙ رؾزبط انٗ هشٚمخ انًُبل5

 هشائك انزمٛٛى      

 ـ اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 ـ ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .2

 ـ ركهٛف انطهجخ ثاَغبص ثؾٕس ٔرمبسٚش ػٍ افٕل انزشثٛخ.3

 ـ اخزجبساد ؽٓشٚخ ثأعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنّٛ .4

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزشثٛخ .اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انظٕاْش افٕل  -1ط

 ٚفشق ثٍٛ انزشثٛخ فٙ انؼقٕس انًخزهفخ  -2ط

 ٚمٛى ثؼل األَؾطخ  -3ط

 ٚمبسٌ ثٍٛ أعبنٛت ٔهشائك انزشثٛخ انًمقٕدح ٔانزشثٛخ غٙ انًمقٕدح   -4ط

 هشائك انزمٛٛى    

 ـ االيزؾبٌ انزؾهٛهٙ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط 

 ـ ههت ئعشاء يمبسٌ

 ـ كزبثخ ثؾٕس 

 ـ ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .



 

 

  

 

 

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

 ٚغزخذو انًقبدس ٔانًشاعغ ٔانًقطهؾبد ٔانذالالد انزشثٕٚخ انًؼبفشح -1د

 انظٕاْش ٔانًؾكالدرؾكٛم عًبػبد يٍ انطهجخ نذساعخ -2د

 ثُٛخ انًمشس .11

اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع

 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

انزؼرررشف ػهرررٗ يفٓرررٕو ٔاْرررذاف  2 1

 انزشثٛخ

انًُبلؾرررررررررررررررررررخ  يؼُٗ انزشثٛخ ٔاْذافٓب

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼررررررشف ػهررررررٗ انزشثٛررررررخ فررررررٙ  2 2

 انؼقٕس انجذائٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼررشف ػهررٗ انزشثٛررخ فررٙ ٔاد٘  2 3

 انشافذٍٚ

انًُبلؾخ  االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼررشف ػهررٗ انزشثٛررخ فررٙ ٔاد٘  2 4

 انُٛم

انًُبلؾخ  االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼرررررشف ػهرررررٗ َظررررربو انزشثٛرررررخ  2 5

 انقُٛٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انًمشَرررخ ثرررٍٛ انزشثٛرررخ األصُٛٛرررخ  2 6

 ٔانزشثٛخ االعجبسهٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزشثٛررخ لجررم االعررالو ًٚٛررض ثررٍٛ  2 7

 ٔانزشثٛخ االعاليٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انزبسٚخٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 

انزؼررررشف ػهررررٗ اٜساء انزشثٕٚررررخ  2 8

 الثٍ خهذٌٔ ٔاثٍ عُٛب ٔانغضانٙ

اػرررررالو انفكرررررش انزشثرررررٕ٘ 

 انؼشثٙ ٔاالعاليٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

اٜساء انزشثٕٚررررخ انزؼررررشف ػهررررٗ  2 9

 نكم يٍ سٔعٕ ٔدٕٚ٘

اػرررررالو انفكرررررش انزشثرررررٕ٘ 

 انغشثٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼررررشف ػهررررٗ اٜساء انزشثٕٚررررخ  2 11

 نغمشاه ٔافالهٌٕ ٔاسعطٕ

اػرررررالو انفكرررررش انزشثرررررٕ٘ 

 االغشٚمٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انًُبلؾخ  االفٕل انفهغفٛخ نهزشثٛخ فٓى فهغفخ انزشثٛخ ٔٔظبئفٓب 2 11

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼررررشف ػهررررٗ فهغررررفخ انزشثٛررررخ  2 12

 انًضبنٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انفهغفٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

انزؼررررشف ػهررررٗ فهغررررفخ انزشثٛررررخ  2 13

 انٕالؼٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انفهغفٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انجُبئٙانزمٕٚى 

انزؼررررشف ػهررررٗ فهغررررفخ انزشثٛررررخ  2 14

 انجشعًبرٛخ

انًُبلؾخ  االفٕل انفهغفٛخ نهزشثٛخ

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

ٚمررربسٌ ثرررٍٛ انزشثٛرررخ انًذسعرررٛخ  2 15

 ٔانزشثٛخ اناليذسعٛخ

افررٕل انزشثٛررخ انًمقررٕدح 

 ٔغٛش انًمقٕدح

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 يإعغبد انًغزًغ انًؾهٙ راد انؼاللخ ثبنزشثٛخ ٔانزؼهٛى .اإلفبدح يٍ  -3د

 



 

 

  

 

 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

 2117افٕل انزشثٛخ انؼبيخ ,عؼٛذ اعًبػٛم ػهٙ 

 2118افٕل انزشثٛخ هبسق ػجذ انشؤٔف ػبيش ,

 .1993ٔآخشٌٔ,فهغفخ انزشثٛخ ,يبْش انغؼفش٘ 

يزطهجبد خبفخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل ٔسػ 

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ 

) 

يؾبمشاد َٕػٛخ ٔاالعزنبفخ ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ انًزخققخ فٙ 

 انزشثٛخ 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

يؾبمشاد اننٕٛف ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 يؾبمشاد نهزشثٍٕٚٛ  

 
 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 



 

 

  

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دَبنًعبيعخ -كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انًؤعغخ انزعهًُُخ .135

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .136

 و يُضى عهٍ-و-2ك-1و-General English اعى / سيض انًقشس .137

 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .138

 2316-2317 انفصم / انغنخ .139

 عبعخ 45 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .113

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .111

 أهذاف انًقشس .112

الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين  يهدف المقرر
من خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل مي و التربوى وتطوير شخصية الطالالطالب فى الجانب المعرفى و العل
 الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشع .49
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 اعهىة انجحش انعهًًرطىَش -5أ
   -6أ

 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً– 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش– 3ة

 رطُش يهبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 انًنبقشخ يٍ عشض انًبدحطشَقخ عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو اعهىة 

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 انزشكُض عهً األهذاف انزشثىَخ-1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 رطىَش األهذاف انًعشيُخ-3ط

 انعبيخرشعُخ األهذاف األنغبنُخ  -4ط

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 3طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ

 
 طشائق انزقُُى    
 

 األعئهخ انشفهُخ-1

 األعئهخ انزحشَشَخ -2

 

 ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انًنقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهقخ انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د

 ثنُخ انًقشس .53

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  طشَقخ انزعهُى

 انزقُُى

 Adjectives,kinds 2 وانضبنٍ -األول
of adjectivese 

Adjectives,kin
ds of 

adjectivese 

Presentation 
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 Adverbs ,kinds 2 وانشاثع-انضبنش 
of adverbs 

Adverbs 
,kinds of 
adverbs 

Presentation
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

 The facts 
Examination 

 The facts 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Crazy 2 وانضبين-انغبثع

,comprehension
s 

Crazy 
,comprehensi

ons 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Double life of 2 و انعبشش-انزبعع

alfred blogs 
Double life of 

alfred blogs 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination  

,consonants 
 

Examination  
,consonants 

 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش عشش

-عششانشاثع 

 انخبيظ عشش

2 Comprehension 
and vocabulary 

Comprehensi
on and 

vocabulary 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 انجنُخ انزحزُخ  .51

-Rapid review of English grammar by ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1
praninskas 

                                                            )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2
Developing skills by-Alexander l.g    

)  اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... 
 

  ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ ....

 



 

 

  

 

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .52
 

 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 

 
 
 
 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

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

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



 

 

  

 

 

 

 

 دَبنًعبيعخ -كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انًؤعغخ انزعهًُُخ .113

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .114

 و يُضى عهٍ-و-2ك-1و-General English اعى / سيض انًقشس .115

 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .116

 2316-2317 انفصم / انغنخ .117

 عبعخ 45 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .118

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .119

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 أهذاف انًقشس .123

الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و  يهدف المقرر
من خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب مي و التربوى وتطوير شخصية الطالتمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العل

 من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشع .53
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 اعهىة انجحش انعهًًرطىَش -5أ
   -6أ

 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً– 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش– 3ة

 رطُش يهبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 انًنبقشخ يٍ عشض انًبدحطشَقخ عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو اعهىة 

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 انزشكُض عهً األهذاف انزشثىَخ-1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 رطىَش األهذاف انًعشيُخ-3ط

 انعبيخرشعُخ األهذاف األنغبنُخ  -4ط

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 3طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ

 
 طشائق انزقُُى    
 

 األعئهخ انشفهُخ-1

 األعئهخ انزحشَشَخ -2

 

 ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انًنقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهقخ انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د

 ثنُخ انًقشس .54

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  طشَقخ انزعهُى

 انزقُُى

 Adjectives,kinds 2 وانضبنٍ -األول
of adjectivese 

Adjectives,kin
ds of 

adjectivese 

Presentation 
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 Adverbs ,kinds 2 وانشاثع-انضبنش 
of adverbs 

Adverbs 
,kinds of 
adverbs 

Presentation
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

 The facts 
Examination 

 The facts 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Crazy 2 وانضبين-انغبثع

,comprehension
s 

Crazy 
,comprehensi

ons 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Double life of 2 و انعبشش-انزبعع

alfred blogs 
Double life of 

alfred blogs 
Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination  

,consonants 
 

Examination  
,consonants 

 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش عشش

-عششانشاثع 

 انخبيظ عشش

2 Comprehension 
and vocabulary 

Comprehensi
on and 

vocabulary 

Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 انجنُخ انزحزُخ  .55

-Rapid review of English grammar by ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1
praninskas 

                                                            )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2
Developing skills by-Alexander l.g    

)  اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... 
 

  ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ ....

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انزؼهًٛٛخانًإعغخ  .121
 

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .122

و.و.اثزٓبل   1ن-2/وreading comprehensionا اعى / سيض انًمشس .123

 اؽًذ

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .124

 انًشؽهخ انضبَٛخ=انفقم األٔل انفقم / انغُخ .125

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .126

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .127



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أْذاف انًمشس .128

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
شخصيا تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء 

 الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسعبد ان .56
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 داخم ٔ خبسط انقفرطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد  -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 ثُٛخ انًمشس .57

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 Afamous 2 ٔانضبَٙ -األٔل
monastry 

compehention 
and precis 

vocabulary 

   Presentation اعزٛؼبة
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 A trip to mars 2 ٔانشاثغ-انضبنش
Comperhension 

and precis 
vocabulary 

 Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 

 Examination 2  ٔانغبدط-انخبيظ
The loss of titanic 

comperhension 
and preics 

vocabulary 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 Key structrues 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ
special 

difficulties  

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Not guilty 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

comperhension 
and precis 

vocabulary key 
strutures 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 Examination  Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 

انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

2 Life on a desert 
island 

comperhension 
and precis 

vocabulary 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 

 
 
 
 
 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .58

 Developing skills by L.G. Alexander ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

                  Developing skills by L.G. Alexander              ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
                                

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Developing skills by L.G. Alexander 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .59
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 ٔفف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .129

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .131

 د.عُذط هبنت 1ن-2/ وcomposition اعى / سيض انًمشس .131

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .132

 انفقم انضبنش-انضبَٛخ انًشؽهخ انفقم / انغُخ .133

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .134

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .135

 أْذاف انًمشس .136

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و 

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .61
 ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 انًُبلؾخرطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل -2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 انزؼجٛشرؾغٍٛ انمذسح فٙ  – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 

 االعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 انؼهًٙرطٕٚش اعهٕة انجؾش  -4د



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .61
 

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation اَؾبء The sentence 2 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 The   2 ٔانشاثغ-انضبنش

grammatical 
kinds of 

sentences 

 Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 

   ,Examination 2  ٔانغبدط-انخبيظ
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 The semantic 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

kinds of 
sentences 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 The qualities of a 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

good sentences  
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 Examination,  

 1 unity 
 Presentation 

and 
Oral or 
written 



 

 

  

 

 

 

 
discussion test 

انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

2 Coherence 
Variety in 

sentence struture 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .62

 College compostion by Al-Hamash ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

                        College compostion by Al-Hamash          ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
                              

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
College compostion by Al-Hamash 

  ....ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشسانذساعٙ  .63
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 ٔفف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        

 

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

 

 عبيؼخ دٚبنٗ  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .23

 كهٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ  / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .24

 لغى انهغخ االَكهٛضٚخ  أ انًُٓٙ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .25

 اَكهٛض٘ -ثكهٕسٕٚط رشثٛخ  اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .26

 :انُظبو انذساعٙ  .27
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 َظبو كٕسعبد 



 

 

  

 

 

 ارؾبد انغبيؼبد انؼشثٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .28

 ٔصاسح انزخطٛو-ٔصاسح انزشثٛخ انًإصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .29

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد انٕفف  .31

 األكبدًٚٙأْذاف انجشَبيظ  .31
 اػذاد يؼهى كبيم رٔ كفبءح ػهٗ رذسٚظ انهغخ االَكهٛضٚخ -1
 رطٕٚش لبثهٛخ انطهجخ ػهٗ اعزخذاو انًٓبساد انهغٕٚخ -2
 رذسٚت انطهجخ ػهٗ انجؾش انؼهًٙ-3
 رطٕٚش يٓبساد انطهجخ ػهٗ اعزٛؼبة انُـ االَكهٛض٘ -4
 ركٍٕٚ يالكبد يزخققخ فٙ هشائك رذسٚظ انهغخ االَكهٛضٚخ -5

 



 

 

  

 

 

 انًطهٕثخ ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .32
 االْذاف انًؼشفٛخ  - ة

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اكُغبة انًٓبساد انهغٕٚخ -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ  يٍ انزؾذس ثبنهغخ األَكهٛضٚخ-2أ

 رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ -3أ
 رطٕٚش األعهٕة األدثٙ -4أ
 انمذسح ػهٗ انجؾش انؼهًٙ-5أ
 -6أ

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ –ة 

 رطٕٚش يٓبساد انهغخ األعبعٛخ– 1ة 

 صٚبدح يفشداد انطبنت  – 2ة 

 رمذٚى لٕاػذ انهغخ األعبعٛخ – 3ة 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 

 َكٌٕ يٍ خالل دساعخ انُقٕؿ ٔ اعبثخ ااالعئهخ ٔ رؾهٛهٓب

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األيزؾبَبد انؾفٓٛخ -ا

 األيزؾبَبد انزؾشٚشٚخ-2

 االعئهخ نهًُبلؾخ-3

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 ػشك ااالعئهخ انزؾشٚشٚخ ٔ انؾفٓٛخ ٔ رمٛٛى انطهجخ فٙ مٕء األعبثبد ٔ انُؾبهبد داخم انقف

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 رطٕٚش يٓبساد انهغخ األعبعٛخ نهطبنت-1د

 لذسح انزؼجٛش ػٍ انشأٖ -2د

 األعزًبع انٗ سأ٘ األخشٍٚ-3د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-4د   

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 
 

 ػشك انًبدح ثؾكم ػهًٙ ٔ ثبعهٕة ؽذٚش ٔػشك انًٕمٕع نهًُبلؾخ

 

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى 
 
 األخزجبس انؾفٓٗ-1

 األخزجبس انزؾشٚش٘-2

 رمذٚى َؾبه ؽٕل انًبدح اٌ -3
 

 
 
 
 



 

 

  

 

 

 انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .33
 

 تهدف المناهج الى تمكين الطالب في الجوانب المعرفية و التربوية و الثقافية التى تهدف الى خلق معلم جامعى
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  )ٔمغيؼٛبس انمجٕل  .34
 القبول مركزى وحسب األنسيابية القبول المركزى التى تعتمد على المعدل العام للطالب ودرجة األختصاص للقبول فى الكلية وفى األختصاص

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .35
 الكتب المنهجية-1
 المصادر المساعدة -7
 المصادر الخارجية األخرى-3

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 
 
 

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .137

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .138

 د.يؾًذ َبعٙ  1ن-2/وpoetry اعى / سيض انًمشس .139

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .141

 انفقم انضبنش-انضبَٛخانًشؽهخ  انفقم / انغُخ .141

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .142

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .143

 أْذاف انًمشس .144

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى الجانب 
 التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافيةالمعرفى و العلمي و 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .64
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 انًُبلؾخرطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل -2أ

 1رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 انزؼجٛشرؾغٍٛ انمذسح فٙ  – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 انؼهًٙرطٕٚش اعهٕة انجؾش  -4د

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .65



 

 

  

 

 

 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .66
 

 األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ -1

 

 

 

 -A Handbook for the studyof poetry by ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
Alterbernd 

 A Handbook for the studyof                                 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
poetry by- 

Alterbernd                               

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
A Handbook for the studyof poetry by- 

Alterbernd 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ ا الَزشَٛذ ....



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .67

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 An introduction 2 ٔانضبَٙ -األٔل
to english poetry 

   Presentation ؽؼش
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Anglo saxon 2 ٔانشاثغ-انضبنش

poetry  
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 The medieval 2  ٔانغبدط-انخبيظ

period  
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
  Examination 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

Geoffrey chaucer  
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 The sixteenth 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

centrury the 
renaissance 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 Examination 

The seventeenth 
century 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

2 The cavaliers  
The metaphysical 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 ٔفف انًمشسًَٕرط ٔفف انًمشس       

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .145

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .146

 و.و.ثبعًخ ػجذ انغجبس  1ن-2/وphonetics اعى / سيض انًمشس .147

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .148

 انفقم انضبنش-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .149

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .151

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .151

 أْذاف انًمشس .152

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية 

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .68
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 -هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د

 ثُٛخ انًمشس .69



 

 

  

 

 

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation فٕد Introducation 3 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 The producation 3 ٔانشاثغ-انضبنش

of speech sound 
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 Long vowels 3  ٔانغبدط-انخبيظ

diphthongs and 
triphthongs 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examinaion 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

Voicing 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
  Consonants 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .71

 English phonetics and phonology by-Peter Roach ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 English phonetics and phonology                                 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
by-Peter Roach                               

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
English phonetics and phonology by-Peter Roach 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .71
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

Presentation 
and 

discussion 
 Examination  Presentation 3 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 The phoneme 3 انخبيظ ػؾش-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش

efricatives and 
affricate 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 ٔفف انًمشس 

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-انزشثٛخاألعبعٛخكهٛخ  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .153

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .154

 و سائذ اؽًذ-و-1ن-2انهغخ انؼشثٛخ/و اعى / سيض انًمشس .155

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .156

 انفقم انضبنش-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .157

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .158

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .159

 أْذاف انًمشس .161

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
من خالل الدروس و المواد التربوية و  الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب

 -الثقافية

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 -هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

 

 

 

 

 

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د

 ثنُخ انًقشس .72
73.  

انغبػب األعجىع

 د
انىحذح / أو اعى  يخشعبد انزعهى انًطهىثخ

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزعهُى

 اانًشيىعبد 2 وانضبنٍ -األول

 

     Presentation انهغخ انعشثُخ
        and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 انًجزذا و انخجش 2 وانشاثع-انضبنش

 
 Presentationan

d discussion 
Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .74
 

 انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس -1

 

 

 

 

 األدة 2  ٔانغبدط-انخبيظ

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 

 األيالء 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Presentation  َبئت انفبػم 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
 Presentation  كبٌ ٔ اخٕارٓب 2

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

 Presentation  ايزؾبٌ ؽٓش٘ 2
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
      

         ٔفف انجشَبيظ األكبدًٚٙ 

 

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

 

 عبيؼخ دٚبنٗ  انًؤعغخ انزعهًُُخ .1

 كهُخ انزشثُخ االعبعُخ   / انًشكض عهًٍانقغى ال .2

 ققغى انهغخ االنكهُضَخ  او انًهنٍ اعى انجشنبيظ األكبدًٍَ  .3

 ثكهىسَىط رشثُخ انكهُضَخ  اعى انشهبدح اننهبئُخ  .4

  :انن بو انذساعٍ  .5
 عنىٌ /يقشساد /أخشي 

 ن بو كىسعبد 

 ارحبد انغبيعبد انعشثُخ   انًعزًذ  ثشنبيظ االعزًبد .6

 وصاسح انزشثُخ-وصاسح انزخطُظ  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

 2015-10-1 ربسَخ إعذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشنبيظ األكبدًٍَ .9
 -اعذاد يعهى كبيم رو كفبءح عهً رذسَظ انهغخ االنكهُضَخ 1
 -رطىَش قبثهُخ انطهجخ عهً اعزخذاو انًهبساد انهغىَخ 2
 -رذسَت انطهجخ عهً انجحش انعه3ًٍ
 -رطىَش يهبساد انطهجخ عهً اعزُعبة انن  االنكهُضٌ 4
 - ركىَن يالكبد يزخصصخ يٍ طشائق رذسَظ انهغخ االنكهُضَخ5

 

 

 

 
  



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .161

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .162

 و.و.اعٕاٌ عالل  1ن-2/وgrammar اعى / سيض انًمشس .163

 انضايٙ انًزبؽخأؽكبل انؾنٕس  .164

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انفقم انضبنش-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .165

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .166

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .167

 أْذاف انًمشس .168

الطالب فى يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و

 الثقافية



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .75
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 األعبعٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ -1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 اعهٕة انجؾش انؼهًٗرطٕٚش  – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انجؾٕسانُؾبهبرٕ -3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 ااالعئهخ    انؾفٓٛخ-1

 االعئهخ  انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د

 ثُٛخ انًمشس .76



 

 

  

 

 

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation لٕاػذ Tenses 3 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Present tenses 3 ٔانشاثغ-انضبنش

Simple present 
Present 

continuous 

 Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 

 Present perfect 3  ٔانغبدط-انخبيظ
Present perfect 

continuous 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

Simple past 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Past continous 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

Past perfect 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination  Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .77

 Oxford practice grammar by-John Eastwood ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
   Practical Englisg Grammar by Thomas and 

Martint 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
   Practical Englisg Grammar by Thomas and 

Martint 

 االلكترونيةالجميع للمواقع  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

انشاثغ -ػؾش انضبنش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

3 The future 
Future forms 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .78
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .169

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .171

 و.و.عبيٛخ يؾًذ  1ن2/وSpeak English fluently اعى / سيض انًمشس .171

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .172

 انفقم انضبنش-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .173

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .174

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .175

 أْذاف انًمشس .176

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد 

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .79
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 األدثٗرطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش -4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 االعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

 األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبسادانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د

 ثُٛخ انًمشس .81



 

 

  

 

 

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 Asking the way 3 ٔانضبَٙ -األٔل
On a bus 

   Presentation يؾبدصخ
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Taking a taxi  Presentationa 3 ٔانشاثغ-انضبنش

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 At a railway 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

station 
The london 

underground 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 Booking airline 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ
ticket 

At a garage 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ انضبَٙ -انؾبد٘ ػؾش

 ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .81

  Speaking skills by green and Hilton ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Speaking English                                                               ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
fluently by-ona Low 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Speaking skills by green and Hilton 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

انشاثغ -انضبنش ػؾش

 انخبيظ ػؾش-ػؾش
3 At lunch 

Tea tim 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .82
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .177
 االساسيةكلية التربية 

/  ؼهًٙ انمغى ان .178

 االنكليزي انًشكض

 ػقبو عشؽبٌ  1ن2انؾبعجبد/و اعى / سيض انًمشس .179

أؽكبل انؾنٕس  .181

 انًزبؽخ
 انضايٙ 

 انفقم انضبنش–انًشؽهخ انضبَٛخ  انفقم / انغُخ .181

ػذد انغبػبد  .182

 )انكهٙ(انذساعٛخ 
  31 

ربسٚخ ئػذاد ْزا  .183

 انٕفف 
1/11/2117 

 أْذاف انًمشس .184



 

 

  

 

 

 الطلبة من معرفة ابرز ادلوضوعات وفهمها بشكل ةقيق ..متكني 1

 .متكني الطلبة من فهم  ادلصطلحات العلمية يف علم الكمبيوتر2

 .تعريف الطلبة باىم ادلصاةر وادلراجع ادلعتمدة يف التدريس .3

 . متكني الطلبة من فهم النظريات ادلاسرة لعلم الكمبيوتر.4

  نظريات علم الكمبيوتر   ..متكني الطلبة من ادلقارنة بني5

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .83

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح ػهى  -1أ

 الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى.   -3أ
 . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد ػهى   -4أ

 الكمبيوتر . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى   -5أ

 . الكمبيوتر رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ ػهى    -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 .  الكمبيوترفٙ ػهى  رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ - 1ة

 ا  يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      الكمبيوترٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ  – 2ة      

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ  - 3ة      

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . الكمبيوتر .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى 1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . الكمبيوتر . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى 3

 
 هشائك انزمٛٛى      
 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .ٔمغ دسعبد  .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 .  الكمبيوتررؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ  -2ط        

 يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      الكمبيوترٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى  -3ط       



 

 

  

 

 

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3 .1
 

 هشائك انزمٛٛى 
 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .2
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى انُفظ انًُٕ . ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

 



 

 

  

 

 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.   الكمبيوتر رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى انُفظ انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 . الكمبيوتر االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهى   -4د

 ثُٛخ انًمشس .84

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى



 

 

  

 

 

 

 
 
  

 
 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .85

 Models of computer by Hohn Savage انكزت انًمشسح انًطهٕثخـ 1

 IC3كتاب الحاسوب المنهجي  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

انًغالد )  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Models of computer by Hohn Savage 

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   انؾبعجبد Dos 3 االٔل

 Time data tree 3 انضبَٙ
labl 

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

  The computer 3 انضبنش 
and his programs 

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    Task bar 3 انشاثغ

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    Examination 3 انخبيظ 

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    Short cut 3 انغبدط

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    Ontrol panel 3 انغبثغ



 

 

  

 

 

 Models of computer by Hohn Savage - ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى  خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم.13

 انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.
 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

        
 

 
 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .185

 االَكهٛض٘انمغى انؼهًٙ /  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .186

 و.و.ْجخ َغى   1ن-2/وانقؾخ انُفغٛخ  اعى / سيض انًمشس .187

ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا ئٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس 

 كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ.



 

 

  

 

 

 ارؾبد انغبيؼبد انؼشثٛخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .188

 ئنضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .189

 انفقم انضبنش-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .191

 عبػخ 31 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .191

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .192

 :انًمشس : ئٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ لبدساً ػهٗأْذاف  .193

 اعزخالؿ انهزح ٔانجٓغّ ٔانغشٔس يٍ يقبدس اؽجبع اؽزٛبعبرّ كبنطؼبو ٔانشاؽّ ٔانغُظ ٔانؼًم . .1

 

 اعزغالل يبنذٖ انفشد يٍ ايكبَٛبد ػمهّٛ ثٓذف رًكُّٛ يٍ انزخطٛو ثطشٚمّ اثذاػّٛ. -2

 

 انًؼبٚٛش انؾخقّٛ ٔانغًبػّٛ .البيّ رٕاصٌ يُغغى ثٍٛ  .3

 رغؼٗ انٗ ركٛف انفشد داخم عًبػّ انؼًم كٗ ٚمٕو ثٕظبئفّ ػٗ انؾكم انًشغٕة ّٚ ٔااليضم-4

رًكٍٛ انفشد يٍ االَخشاه فٗ ػاللبد اَغبَّٛ َبمغّ دٌٔ اٌ ُٚغًظ فٗ خجشاد راد هجٛؼّ غٛش  .5

 َبمغّ.

به ٔانؾشيبٌ ثذٌٔ لهك ٔرٕرش.اًْٛخ انقؾخ رًكٍٛ انفشد يٍ يٕاعّٓ ثؼل يٕالف انفؾم ٔاالؽج .6



 

 

  

 

 

 انُفغٛخ ثبنُغجخ نهفشد .
 

 يخشعبد انزؼهى ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .13

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهقؾخ انُفغٛخ ٔخقبئقٓب ٔاًْٛزٓب  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألعظ انقؾخ انُفغٛخ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نؼُبفش انقؾخ انُفغٛخ  -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى  نإليشاك انُفغٛخ   -5أ

 ٕٚى  يبدح انقؾخ انُفغٛخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى فٙ يغبل رم  -6أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزطٕٚش يبدح انقؾخ انُفغٛخ   -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهكزبة انًذسعٙ -8أ

 



 

 

  

 

 

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 ٚمبسٌ ثٍٛ انًفٕٓو انمذٚى ٔانًفٕٓو انؾذٚش  نًبدح انقؾخ انُفغٛخ  - 1ة

 ٚجٍٛ اعظ  يبدح انقؾخ انُفغٛخ  - 2ة

 بٚؾهم يبدح  انقؾخ انُفغٛخ انٗ ػُبفشْ -3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ  انقؾخ انُفغٛخ  .   -4ة

 ٚفغش اعجبة  االيشاك انُفغٛخ . -5ة

 ٚجٍٛ رطٕٚش  يبدح انقؾخ انُفغٛخ . -6ة

 ٚكزت ٔسلخ ثؾضٛخ ػٍ  يبدح انقؾخ انُفغٛخ . -7ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ـ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕامٛغ انًزؼهمخ ثبنقؾخ انُفغٛخ  1

 ـ رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ .2

 ـ يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس انقؾخ انُفغٛخ  3

 ـ رؾغٍٛ يٓبساد انطهجخ يٍ خالل صٚبسح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهؾقٕل ػهٗ يؼشفخ  ئمبفٛخ ثبنقؾخ انُفغٛخ 4

 ـ اعزخذاو هشائك اإلنمبء ٔانًؾبمشح ٔاالعزغٕاة ٔانًُبلؾخ فٙ ثؼل انًٕمٕػبد انزٙ رؾزبط انٗ هشٚمخ انًُبلؾخ .5

 هشائك انزمٛٛى      

 ـ اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 ـ ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .2

 ـ ركهٛف انطهجخ ثاَغبص ثؾٕس ٔرمبسٚش ػٍ  انقؾخ انُفغٛخ .3

 ـ اخزجبساد ؽٓشٚخ ثأعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنّٛ .4



 

 

  

 

 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم ػُبفش يبدح انقؾخ انُفغٛخ ٔرطٕٚشْب . -1ط

 ٔانكزبة اٜنكزشَٔٙ  ٚفشق ثٍٛ انكزبة انًُٓغٙ انٕسلٙ -2ط

 ٚمٛى ثؼل ػُبفش يبدح انقؾخ انُفغٛخ   -3ط

 ٚمبسٌ ثٍٛ ثؼل يفشداد يبدح انقؾخ انُفغٛخ    -4ط

 هشائك انزمٛٛى    

 ـ االيزؾبٌ انزؾهٛهٙ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط 

 ـ ههت ئعشاء يمبسَبد ثٍٛ االيشاك انُفغٛخ 

 ـ كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل االيشاك انُفغٛخ 

 ـ ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .

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

 ٚغزخذو انًقبدس ٔانًشاعغ ٔانًقطهؾبد ٔانذالالد انزشثٕٚخ انًؼبفشح -1د

 يبدح انقؾخ انُفغٛخ رؾكٛم عًبػبد يٍ انطهجخ نذساعخ ػُبفش -2د

 اإلفبدح يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾهٙ راد انؼاللخ ثبنزشثٛخ ٔانزؼهٛى . -

 

 ثُٛخ انًمشس .14

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
يفٓرررٕو  انقرررؾخ انزؼرررشف ػهرررٗ 

 انُفغٛخ  ٔخقبئقٓب ٔأًْٛزٓب
 انقؾخ انُفغٛخ 

انًُبلؾرررررررررررررررررررخ 

 ٔاالعزغٕاة
 انزمٕٚى انجُبئٙ



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .15

2 2 
انزؼرررشف ػهرررٗ يظررربْش انقرررؾخ 

 انُفغٛخ 
 يظبْش انقؾخ انُفغٛخ 

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

3 2 
انزؼرررشف ػهرررٗ يُررربْظ انقرررؾخ 

 انُفغٛخ 

انًُبلؾخ  يُبْظ انقؾخ انُفغٛخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

4 2 
انزؼررررشف ػهررررٗ اًْٛررررخ انقررررؾخ 

 انُفغٛخ 

انًُبلؾخ  اًْٛخ انقؾخ انُفغٛخ  

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

5 2 
ٚفٓررى  رطررٕس االْزًرربو ثبنقررؾخ 

 انُفغٛخ  
 رطٕس انقؾخ انُفغٛخ  

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 يؼبٚٛش  انغهٕن  ٚفٓى يؼبٚٛش انغهٕن   2 6
انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 انزكٛف انُفغٙ   انزؼشف ػهٗ  يفٕٓو انزكٛف  2 7
انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 انزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزٕافك  2 8
انًُبلؾخ  انُفغٙ انزٕافك 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

9 2 
انزؼشف ػهرٗ االيرشاك انُفغرٛخ 

 ٔانؼمهٛخ 

االيشاك انُفغٛخ 

 ٔانؼمهٛخ 

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

11 2 

انزؼررررشف ػهررررٗ يفٓررررٕو رمررررٕٚى 

انقرررررررؾخ انُفغرررررررٛخ ْٔرررررررذافٓب 

 ٔيؼبٚٛشْب ٔهشلٓب ٔخطٕارٓب

 رمٕٚى  انقؾخ انُفغٛخ 

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 رطٕٚش انقؾخ انُفغٛخ  فٓى رطٕٚشانقؾخ انُفغٛخ  2 11
انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ



 

 

  

 

 

 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

انقؾخ انُفغٛخ: ؽُبٌ ػجذ انؾًٛذ انؼُبَٙ, ,داس انفكش, ػًبٌ,  -1

 2113األسدٌ. 

ٔاإلسؽبد انُفغٙ , ػالء انذٍٚ كفبفٙ,, داس انقؾخ انُفغٛخ  -2

 .    2113, انُؾش انذٔنٙ:انشٚبك

يزطهجبد خبفخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل ٔسػ 

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ (

يؾبمشاد َٕػٛخ ٔاالعزنبفخ ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ انًزخققخ فٙ 

 انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

يؾبمشاد اننٕٛف ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 يؾبمشاد نهًخزقٍٛ فٙ يغبل انًُبْظ 

 
 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس



 

 

  

 

 

 

  

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .16
 عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ 

 انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .17
 انمغى انؼهًٙ / االَكهٛض٘ 

 اعى / سيض انًمشس .18
 د.ػجذ انشصاق عذٔع  1ن-2ػهى انُفظ  انزشثٕ٘ /و 

 انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .19
 ارؾبد انغبيؼبد انؼشثٛخ

 أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .21
 ئنضايٙ

 انفقم / انغُخ .21
 انفقم انضبنش-انضبَٛخانًشؽهخ 

 يشاعؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاعؼخ انجشَبيظ األكبدًٚٙ((

ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا ئٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا 

 انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ.انزؼهى كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ 



 

 

  

 

 

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .22
 عبػخ 45

 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .23
1/11/2117 

 : ئٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ لبدساً ػهٗ  أْذاف انًمشس .24

 فٓى ٔاعزٛؼبة فهغفخ ٔأْذاف االسؽبد انزشثٕ٘ -1

 يؼشفخ اإلهبس انُظش٘ نإلسؽبد  -2

 عؼم انطبنت يهى ثأخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘  -3

 يؼشفخ ادٔاس انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ انُفغٙ انًذسعٙ  -4

 انزؼشف ػهٗ انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ -5

 انزؼشف ػهٗ اًْٛخ انًؼهٕيبد االعبعٛخ نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ  -6

 يؼشفخ انطبنت هشق ٔإَاع االسؽبد  -7

 انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ  انزؼشف ػهٗ ثؼل انًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب -8



 

 

  

 

 

 يخشعبد انزؼهى ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .25

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلهبس انُظش٘ نإلسؽبد انزشثٕ٘  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نألعظ انؼبيخ نإلسؽبد انُفغٙ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘ -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ -5أ

 ٔانفٓى نجؼل َظشٚبد االسؽبدرًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ   -6أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نطشق ٔإَاع االسؽبد  -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ -8أ

 

 

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 ٔاالسؽبد غٛش انًجبؽشٚمبسٌ ثٍٛ االسؽبد انًجبؽش  - 1ة

 ٚؾهم اعجبة ثؼل انًؾبكم انزشثٕٚخ ٔيٕاعٓزٓب .- 2ة

 ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ ا٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػبد اإلسؽبد انزشثٕ٘ -3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد انزشثٕٚخ .  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ـ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕامٛغ انًزؼهمخ ثبإلسؽبد انزشثٕ٘ 1

 ـ رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم رذسٚغٙ يبدح اإلسؽبد انزشث2ٕ٘

 ـ يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس اإلسؽبد 3

 يؼشفخ  ئمبفٛخ ثبإلسؽبد ٔانزٕعّٛ . ـ رؾغٍٛ يٓبساد انطهجخ يٍ خالل صٚبسح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهؾقٕل ػه4ٗ

 ـ اعزخذاو هشائك اإلنمبء ٔانًؾبمشح ٔاالعزغٕاة ٔانًُبلؾخ فٙ ثؼل انًٕمٕػبد انزٙ رؾزبط انٗ هشٚمخ انًُبلؾخ .5

 هشائك انزمٛٛى      

 ـ اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 ـ ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .2

 انطهجخ ثاَغبص ثؾٕس ٔرمبسٚش ػٍ انًؾكالد اإلسؽبدٚخ  ٔهشق يؼبنغزٓب.ـ ركهٛف 3

 ـ اخزجبساد ؽٓشٚخ ثأعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنّٛ .4



 

 

  

 

 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انظٕاْش ٔانًؾكالد . -1ط

 ٚفشق ثٍٛ انًؾكالد انؾخقٛخ ٔانًؾكالد انغًؼٛخ  -2ط

 ٚمٛى ثؼل األَؾطخ اإلسؽبدٚخ  -3ط

 ثٍٛ أعبنٛت ٔهشائك اإلسؽبد ٚمبسٌ  -4ط

 هشائك انزمٛٛى    

 ـ االيزؾبٌ انزؾهٛهٙ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط 

 ـ ههت ئعشاء يمبسَبد ثٍٛ َظشٚبد اإلسؽبد

 ـ كزبثخ ثؾٕس ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد

 ـ ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .

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

 ٚغزخذو انًقبدس ٔانًشاعغ ٔانًقطهؾبد ٔانذالالد انزشثٕٚخ انًؼبفشح -1د

 رؾكٛم عًبػبد يٍ انطهجخ نذساعخ يؾكالد انطهجخ -2د

 ثُٛخ انًمشس .26

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
/ انًغبق أٔ اعى انٕؽذح 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انزؼرررشف ػهرررٗ يفٓرررٕو ٔاْرررذاف 

 ٔثشايظ اإلسؽبد ٔانزٕعّٛ

يفٓررٕو االسؽرربد ٔإَاػررّ 

 ٔاْذافّ

انًُبلؾرررررررررررررررررررخ 

 ٔاالعزغٕاة
 انزمٕٚى انجُبئٙ

 فٓى االعظ انؼبيخ نإلسؽبد 2 2
االعرررظ انؼبيرررخ نإلسؽررربد 

 انُفغٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انجُبئٙانزمٕٚى 



 

 

  

 

 

3 2 
انزؼرررشف ػهرررٗ اخاللٛررربد انؼًرررم 

 االسؽبد٘
 اخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

4 2 
انزؼررشف ػهررٗ انًررذسط/ انًشؽررذ 

 ٔانًشؽذ انُفغٙ انًذسعٙ

انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ 

 انُفغٙ انًذسعٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

5 2 

انزؼشف ػهٗ انؾبعرخ انرٗ يشؽرذ 

َفغرررٙ يذسعرررٙ فرررٙ يذاسعرررُب, 

ٔانكفبٚررررربد انًُٓٛرررررخ , ٔاالدٔاس 

 انؼبيخ نّ 

انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ 

 انُفغٙ انًذسعٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

6 2 

انزؼررررشف ػهررررٗ ػاللررررخ انًشؽررررذ 

ثبنطبنررررررت, ٔػاللررررررخ انًشؽررررررذ 

 ثبإلداسح, 

 انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

7 2 
فٓى ػاللخ انًشؽرذ ثبنًإعغربد 

 ٔاالفشاد خشط انًذسعخ
 انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

8 2 
انزؼررشف ػهررٗ اًْٛررخ انًؼهٕيرربد 

 ٔيقبدسْب

انًؼهٕيررررررربد االعبعرررررررٛخ 

 نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انجُبئٙ انزمٕٚى

9 2 
انزؼرشف ػهررٗ عرًبد انًؼهٕيرربد 

 ٔؽشٔهٓب

انًؼهٕيررررررربد االعبعرررررررٛخ 

 نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

11 2 
انزؼشف ػهٗ انًمبثهخ ٔإَاػٓرب, 

 ٔفٓى دساعخ انؾبنخ

هررررررشق اكزؾرررررربف يؼرررررربنى 

 ؽخقٛخ انفشد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

11 2 
ٔانغررًبد ٔانؼٕايررم فٓررى انررزاد 

 ٔاالفطفبء
 ثؼل َظشٚبد االسؽبد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .27

 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

 2113كشٚى ؽًذكزبة االسؽبد انُفغٙ فٙ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى رأنٛف أ.د نٛش -1

 2119ثشايظ االسؽبد انُفغٙ رأنٛف د. َجٛم يؾًذ انفؾم -2

 2115انزٕعّٛ ٔاالسؽبد انُفغٙ ؽبيذ ػجذ انغالو صْشاٌ -3

12 2 
فٓرررررى االسؽررررربد غٛرررررش انًجبؽرررررش 

 ٔاالسؽبد انخٛبس٘
 هشق ٔإَاع االسؽبد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

13 2 
انزؼررشف ػهررٗ االسؽرربد انغًرربػٙ 

 ٔانفشد٘
 هشق ٔإَاع االسؽبد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

14 2 
انزؼشف ػهٗ اَخفربك انزؾقرٛم 

 االكبدًٚٙ, 

ثؼررررل انًؾررررركالد انزرررررٙ 

ٕٚاعٓٓرررررب انًشؽرررررذ فرررررٙ 

 انًذاسط االثزذائٛخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

15 2 
انزؼرررشف ػهرررٗ يؾررركهخ انغرررؼ , 

 ٔانغٛشح انؼذٔاٌ

ثؼررررل انًؾررررركالد انزرررررٙ 

ٕٚاعٓٓرررررب انًشؽرررررذ فرررررٙ 

 االثزذائٛخانًذاسط 

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 اإلفبدح يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾهٙ راد انؼاللخ ثبنزشثٛخ ٔانزؼهٛى . -3د

 



 

 

  

 

 

يزطهجبد خبفخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

 انًزخققخ فٙ اإلسؽبد  يؾبمشاد َٕػٛخ ٔاالعزنبفخ ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبمشاد اننٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 

 يؾبمشاد نهًشؽذٍٚ انزشثٍٕٚٛ فٙ انخذيخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 
 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .194

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .195

 و.و.اثزٓبل اؽًذ   2ن2/وReading comprehension اعى / سيض انًمشس .196

قد  المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كانيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .197

 انفقم انشاثغ-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .198

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .199

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .211

 أْذاف انًمشس .211

الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى الجانب يهدف المقرر الى تطوير مهارة 
 1يةالمعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقاف



 

 

  

 

 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسيخشعبد ان .86
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 ن خالل اننشبطبد داخم و خبسط ان رطىَش انكزبثخ ي -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى    

 ثُٛخ انًمشس .87
 
 

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation اعزٛؼبة Noble Gangster 2 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Six Pennce worth 2 ٔانشاثغ-انضبنش

of TRouble 
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 Examination 2  ٔانغبدط-انخبيظ

 , Mary had a little 
lamb 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 The greatest 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

bridge in the 
world 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Electric Currens 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

in modren art 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .88

 Developing skills by L.G. Alexander ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 , very dear cat 

Examination 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

2 Pioneer pilots   Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 هشائك انزمٛٛى

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

                Developing skills by L.G. Alexander                ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
                                

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Developing skills by L.G. Alexander 

 المواقع الخاصة بالقواعد االنكليزية ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .89

 

 ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد -1

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .212

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .213

 د.عُذط هبنت  2ن2/ وcomposition اعى / سيض انًمشس .214

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .215

 -انشاثغانفقم -انًشؽهخانضبَٛخ انفقم / انغُخ .216

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

 ؛والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. التعلم إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .217

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .218

 أْذاف انًمشس .219

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير 

 الثقافية

 



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .91
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 األْذاف انزشثٕٚخانزشكٛض ػهٗ -1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 انؾفٓٛخاألعئهخ -1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .92

 ثنُخ انًقشس .91

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation اَؾبء  Paragraph 2 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Writing a 2 ٔانشاثغ-انضبنش

paragraph  
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 ,Examination 2  ٔانغبدط-انخبيظ

unity  
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Features of agood 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

parapgraph 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Coherence   Presentation 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 Examination,  

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

2 Writing 
paragraphs 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 College compostion by Al-Hamash ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

                         College compostion by Al-Hamash         ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
                              

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
College compostion by Al-Hamash 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .93

 

 ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  -1

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .211

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .211

 د.يؾًذ َبعٙ 2ن2/وpoetry اعى / سيض انًمشس .212

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .213

 انفقم انشاثغ-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .214

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

 ؛البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم كانقد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .215

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .216

 أْذاف انًمشس .217

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء 

 الثقافية

 
 



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .94
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 ٔ خبسط انقف رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

 

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 ثنُخ انًقشس .95

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 Essentials 2 ٔانضبَٙ -األٔل
of.language 

devicese 

   Presentation ؽؼش
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Symbol 2 ٔانشاثغ-انضبنش

.metaphore 
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
Examination.pers 2  ٔانغبدط-انخبيظ

onification 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Simile,sound 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

devices 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Rhyme 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

.assonance 
alliteration 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination,on 2 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

hih blindness 
 Presentation 

and 
Oral or 
written 



 

 

  

 

 

 

 
 discussion test 

-انشاثع عشش-انضبنش عشش

 انخبيظ عشش
2 Death be not 

proud 

 Presentation 
and discussion 

Oral or 
written 

test 

 انجنُخ انزحزُخ  .96

 A Handbook for the studyof poetryby-Alterbernd ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 A Handbook for the studyof                                                 ـ انًشاعع انشئُغُخ )انًصبدس(  2
poetryby-Alterbernd               

)  اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... 
A Handbook for the studyof poetryby-Alterbernd 

 جميع المواقع ذات الصلة االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ ....ة ـ انًشاعع 



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .97
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 يٕرط ٔفف انًمشس 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .218

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .219

 و.و.ثبعًخ ػجذ انغجبس  2ن-2/وphonetics اعى / سيض انًمشس .221

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .221

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انفقم انشاثغ–انًشؽهخ انضبَٛخ  انفقم / انغُخ .222

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .223

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .224

 انًمشسأْذاف  .225

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و

 الثقافية



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .98
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ األْذاف  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

 انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .99

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىهشٚمخ 

 Meaning and 3 ٔانضبَٙ -األٔل
value of literature 

   Presentation فٕد
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Ttypes of poetic 3 ٔانشاثغ-انضبنش

devices 
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ

,intonation 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Weak forms  Presentation 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Sound devices  Presentation 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انضبَٙ ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

 انخبيظ ػؾش-ػؾش
3 Stress. syllables  Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .111
 

 األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .28
 عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ 

 انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .29
 انمغى انؼهًٙ / االَكهٛض٘ 

 اعى / سيض انًمشس .31
 د.ػجذ انشصاق عذٔع  2ن-2ػهى انُفظ  انزشثٕ٘ /و 

 انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .31
 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ

 انًزبؽخأؽكبل انؾنٕس  .32
 ئنضايٙ

 انفقم / انغُخ .33
 انفقم انشاثغ-انًشؽهخ انضبَٛخ

 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .34
 عبػخ 45

ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا ئٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا 

 انجشَبيظ.انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انزؼهى كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ 



 

 

  

 

 

 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .35
1/11/2117 

 : ئٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ لبدساً ػهٗ  أْذاف انًمشس .36

 فٓى ٔاعزٛؼبة فهغفخ ٔأْذاف االسؽبد انزشثٕ٘ -9

 يؼشفخ اإلهبس انُظش٘ نإلسؽبد  -11

 يخشعبد انزؼهى ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .37

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلهبس انُظش٘ نإلسؽبد انزشثٕ٘  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نألعظ انؼبيخ نإلسؽبد انُفغٙ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘ -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ -5أ

 نفٓى نجؼل َظشٚبد االسؽبدرًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔا  -6أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نطشق ٔإَاع االسؽبد  -7أ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًشؽذ فٙ انًذاسط  -8أ

 االثزذائٛخ

 



 

 

  

 

 

 

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 ٔاالسؽبد غٛش انًجبؽشٚمبسٌ ثٍٛ االسؽبد انًجبؽش  - 1ة

 ٚؾهم اعجبة ثؼل انًؾبكم انزشثٕٚخ ٔيٕاعٓزٓب .- 2ة

 ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ ا٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػبد اإلسؽبد انزشثٕ٘ -3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد انزشثٕٚخ .  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ـ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕامٛغ انًزؼهمخ ثبإلسؽبد انزشثٕ٘ 1

 ـ رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم رذسٚغٙ يبدح اإلسؽبد انزشث2ٕ٘

 ـ يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس اإلسؽبد 3

يؼشفخ  ئمبفٛخ ثبإلسؽبد  ـ رؾغٍٛ يٓبساد انطهجخ يٍ خالل صٚبسح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهؾقٕل ػه4ٗ

 ٔانزٕعّٛ .

ـ اعزخذاو هشائك اإلنمبء ٔانًؾبمشح ٔاالعزغٕاة ٔانًُبلؾخ فٙ ثؼل انًٕمٕػبد انزٙ رؾزبط انٗ 5



 

 

  

 

 

 هشٚمخ انًُبلؾخ .

 هشائك انزمٛٛى      

 ـ اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 ـ ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .2

 انطهجخ ثاَغبص ثؾٕس ٔرمبسٚش ػٍ انًؾكالد اإلسؽبدٚخ  ٔهشق يؼبنغزٓب.ـ ركهٛف 3

 ـ اخزجبساد ؽٓشٚخ ثأعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنّٛ .4

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انظٕاْش ٔانًؾكالد . -1ط

 ٚفشق ثٍٛ انًؾكالد انؾخقٛخ ٔانًؾكالد انغًؼٛخ  -2ط

 ٚمٛى ثؼل األَؾطخ اإلسؽبدٚخ  -3ط

 ثٍٛ أعبنٛت ٔهشائك اإلسؽبد ٚمبسٌ  -4ط

 هشائك انزمٛٛى    

 ـ االيزؾبٌ انزؾهٛهٙ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط 

 ـ ههت ئعشاء يمبسَبد ثٍٛ َظشٚبد اإلسؽبد

 ـ كزبثخ ثؾٕس ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد

 ـ ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .



 

 

  

 

 

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

 ٚغزخذو انًقبدس ٔانًشاعغ ٔانًقطهؾبد ٔانذالالد انزشثٕٚخ انًؼبفشح -1د

 رؾكٛم عًبػبد يٍ انطهجخ نذساعخ يؾكالد انطهجخ -2د

 ثُٛخ انًمشس .38

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
/ انًغبق أٔ اعى انٕؽذح 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 انزؼهى اإلسؽبد ٔانزٕعّٛ 2 1
يفٓررٕو االسؽرربد ٔإَاػررّ 

 ٔاْذافّ

انًُبلؾرررررررررررررررررررخ 

 ٔاالعزغٕاة
 انزمٕٚى انجُبئٙ

 فٓى االعظ انؼبيخ نإلسؽبد 2 2
االعرررظ انؼبيرررخ نإلسؽررربد 

 انُفغٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

3 2 
اخاللٛررربد انؼًرررم انزؼرررشف ػهرررٗ 

 االسؽبد٘
 اخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

4 2 
انزؼررشف ػهررٗ انًررذسط/ انًشؽررذ 

 ٔانًشؽذ انُفغٙ انًذسعٙ

انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ 

 انُفغٙ انًذسعٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

5 2 

انزؼشف ػهٗ انؾبعرخ انرٗ يشؽرذ 

َفغرررٙ يذسعرررٙ فرررٙ يذاسعرررُب, 

ٔانكفبٚررررربد انًُٓٛرررررخ , ٔاالدٔاس 

 انؼبيخ نّ 

انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ 

 انُفغٙ انًذسعٙ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

6 2 
انزؼررررشف ػهررررٗ ػاللررررخ انًشؽررررذ 

ثبنطبنررررررت, ٔػاللررررررخ انًشؽررررررذ 
 انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ



 

 

  

 

 

 ثبإلداسح, 

7 2 
فٓى ػاللخ انًشؽرذ ثبنًإعغربد 

 ٔاالفشاد خشط انًذسعخ
 انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

8 2 
انزؼررشف ػهررٗ اًْٛررخ انًؼهٕيرربد 

 ٔيقبدسْب

انًؼهٕيررررررربد االعبعرررررررٛخ 

 نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انجُبئٙ انزمٕٚى

9 2 
انزؼرشف ػهررٗ عرًبد انًؼهٕيرربد 

 ٔؽشٔهٓب

انًؼهٕيررررررربد االعبعرررررررٛخ 

 نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

11 2 
انزؼشف ػهٗ انًمبثهخ ٔإَاػٓرب, 

 ٔفٓى دساعخ انؾبنخ

هررررررشق اكزؾرررررربف يؼرررررربنى 

 ؽخقٛخ انفشد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

11 2 
ٔانغررًبد ٔانؼٕايررم فٓررى انررزاد 

 ٔاالفطفبء
 ثؼل َظشٚبد االسؽبد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

12 2 
فٓرررررى االسؽررررربد غٛرررررش انًجبؽرررررش 

 ٔاالسؽبد انخٛبس٘
 هشق ٔإَاع االسؽبد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

13 2 
انزؼررشف ػهررٗ االسؽرربد انغًرربػٙ 

 ٔانفشد٘
 هشق ٔإَاع االسؽبد

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

14 2 
انزؼشف ػهٗ اَخفربك انزؾقرٛم 

 االكبدًٚٙ, 

ثؼررررل انًؾررررركالد انزرررررٙ 

ٕٚاعٓٓرررررب انًشؽرررررذ فرررررٙ 

 انًذاسط االثزذائٛخ

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

15 2 
انزؼرررشف ػهرررٗ يؾررركهخ انغرررؼ , 

 ٔانغٛشح انؼذٔاٌ

ثؼررررل انًؾررررركالد انزرررررٙ 

ٕٚاعٓٓرررررب انًشؽرررررذ فرررررٙ 

 االثزذائٛخانًذاسط 

انًُبلؾخ 

 ٔاالعزغٕاة

 انزمٕٚى انجُبئٙ

 اإلفبدح يٍ يإعغبد انًغزًغ انًؾهٙ راد انؼاللخ ثبنزشثٛخ ٔانزؼهٛى . -3د



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .39

 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

كزبة االسؽبد انُفغٙ فٙ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى رأنٛف أ.د نٛش كشٚى -1

 2113ؽًذ

 2119ثشايظ االسؽبد انُفغٙ رأنٛف د. َجٛم يؾًذ انفؾم -2

 2115انزٕعّٛ ٔاالسؽبد انُفغٙ ؽبيذ ػجذ انغالو صْشاٌ -3



 

 

  

 

 

 عؼم انطبنت يهى ثأخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘  -11

يزطهجبد خبفخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل ٔسػ 

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ (

يؾبمشاد َٕػٛخ ٔاالعزنبفخ ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ انًزخققخ فٙ 

 اإلسؽبد 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

يؾبمشاد اننٕٛف ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 يؾبمشاد نهًشؽذٍٚ انزشثٍٕٚٛ فٙ انخذيخ 

 يؼشفخ ادٔاس انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ انُفغٙ انًذسعٙ  -12

 انزؼشف ػهٗ انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ -13

 انزؼشف ػهٗ اًْٛخ انًؼهٕيبد االعبعٛخ نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ  -14

 يؼشفخ انطبنت هشق ٔإَاع االسؽبد  -15

 انزؼشف ػهٗ ثؼل انًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ  -16

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .226

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .227

 و.و.اعٕاٌ عالل   2ن-2/وgrammarا اعى / سيض انًمشس .228

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .229

 انفقم انشاثغ-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .231

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

 ؛البرنامج. المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصفالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .231

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .232

 أْذاف انًمشس .233

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على 

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .111
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 -داخم ٔ خبسط انقفرطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد  -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 انًمشسثُٛخ  .112
 

 
انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation لٕاػذ Passive voicee 3 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Conditional 3 ٔانشاثغ-انضبنش

sentences 
 Presentationa

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ

,reported speech 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Tense change 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

,affixation 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 conversation  Presentation 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 3 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

,compounding 
 Presentation 

and 
Oral or 
written 



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .113

 Oxford practice grammar by-John Eastwood ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

                                       Oxford practice grammar by-John Eastwood                         ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Oxford practice grammar by-John Eastwood 

 جميع المواقع ذات الصلة ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 discussion test 

 Demonstrative 3 انخبيظ ػؾش-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش
pronoun 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .114

 

 انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 
 يشاعؼخ أداء يإعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ))يشاعؼخ انجشَبيظ األكبدًٚٙ((

ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا ئٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا 

 انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ.انزؼهى كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ 



 

 

  

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .41

 انمغى انؼهًٙ / االَكهٛض٘  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .41

 و ْجخ َغى  -و 2ن-2انزشثٛخ  انجٛئٛخ ٔانقؾٛخو اعى / سيض انًمشس .42

 ارؾبد انغبيؼبد انؼشثٛخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .43

 ئنضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .44

 انفقم انشاثغ-انضبَٛخانًشؽهخ  انفقم / انغُخ .45

 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .46

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .47

 : ئٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ لبدساً ػهٗ  أْذاف انًمشس .48

 فٓى ٔاعزٛؼبة فهغفخ ٔأْذاف االسؽبد انزشثٕ٘ -17

 يؼشفخ اإلهبس انُظش٘ نإلسؽبد  -18

 عؼم انطبنت يهى ثأخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘  -19

 يؼشفخ ادٔاس انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ انُفغٙ انًذسعٙ  -21

 انزؼشف ػهٗ انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخػ -21

 انزؼشف ػهٗ اًْٛخ انًؼهٕيبد االعبعٛخ نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ  -22

 يؼشفخ انطبنت هشق ٔإَاع االسؽبد  -23

 ب انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ انزؼشف ػهٗ ثؼل انًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓ -24

 يخشعبد انزؼهى ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .49



 

 

  

 

 

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلهبس انُظش٘ نإلسؽبد انزشثٕ٘  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نألعظ انؼبيخ نإلسؽبد انُفغٙ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألخاللٛبد انؼًم االسؽبد٘ -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ -5أ

 نفٓى نجؼل َظشٚبد االسؽبدرًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔا  -6أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نطشق ٔإَاع االسؽبد  -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ -8أ

 

 

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 ٔاالسؽبد غٛش انًجبؽشٚمبسٌ ثٍٛ االسؽبد انًجبؽش  - 1ة

 ٚؾهم اعجبة ثؼل انًؾبكم انزشثٕٚخ ٔيٕاعٓزٓب .- 2ة

 ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ ا٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػبد اإلسؽبد انزشثٕ٘ -3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد انزشثٕٚخ .  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ـ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕامٛغ انًزؼهمخ ثبإلسؽبد انزشثٕ٘ 1

 ـ رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم رذسٚغٙ يبدح اإلسؽبد انزشث2ٕ٘

 ـ يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس اإلسؽبد 3

 يؼشفخ  ئمبفٛخ ثبإلسؽبد ٔانزٕعّٛ . ـ رؾغٍٛ يٓبساد انطهجخ يٍ خالل صٚبسح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهؾقٕل ػه4ٗ

 ـ اعزخذاو هشائك اإلنمبء ٔانًؾبمشح ٔاالعزغٕاة ٔانًُبلؾخ فٙ ثؼل انًٕمٕػبد انزٙ رؾزبط انٗ هشٚمخ انًُبلؾخ .5



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .51

 

 هشائك انزمٛٛى      

 ـ اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 ـ ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .2

 انطهجخ ثاَغبص ثؾٕس ٔرمبسٚش ػٍ انًؾكالد اإلسؽبدٚخ  ٔهشق يؼبنغزٓب.ـ ركهٛف 3

 ـ اخزجبساد ؽٓشٚخ ثأعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنّٛ .4

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انظٕاْش ٔانًؾكالد . -1ط

 ٚفشق ثٍٛ انًؾكالد انؾخقٛخ ٔانًؾكالد انغًؼٛخ  -2ط

 ٚمٛى ثؼل األَؾطخ اإلسؽبدٚخ  -3ط

 ثٍٛ أعبنٛت ٔهشائك اإلسؽبد ٚمبسٌ  -4ط

 هشائك انزمٛٛى    

 ـ االيزؾبٌ انزؾهٛهٙ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط 

 ـ ههت ئعشاء يمبسَبد ثٍٛ َظشٚبد اإلسؽبد

 ـ كزبثخ ثؾٕس ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد

 ـ ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .



 

 

  

 

 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

كزبة االسؽبد انُفغٙ فٙ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى رأنٛف أ.د نٛش كشٚى -1

 2113ؽًذ

 2119ثشايظ االسؽبد انُفغٙ رأنٛف د. َجٛم يؾًذ انفؾم -2

 2115انزٕعّٛ ٔاالسؽبد انُفغٙ ؽبيذ ػجذ انغالو صْشاٌ -3

يزطهجبد خبفخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل ٔسػ 

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ (

يؾبمشاد َٕػٛخ ٔاالعزنبفخ ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ انًزخققخ فٙ 

 اإلسؽبد 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

يؾبمشاد اننٕٛف ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 يؾبمشاد نهًشؽذٍٚ انزشثٍٕٚٛ فٙ انخذيخ 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



0 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .115

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد انذًٚمشاهٛخ ا . -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد.   -3أ
 َظشٚبد انغهٕن انمٛبد٘ .رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش   -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ   -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس    -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ  - 1ة

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى االداسح ٔانغهٕن انمٛبد٘ ,ٔإَاع األَظًخ.     – 2ة      

 يؼشفخ ٔظبئف االداسح  – 3ة      

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى االداسح .1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى االداسح .. 3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ.   -2ط       

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ انغهٕن انمٛبد٘ ٔإَاع األَظًخ .      -3ط      

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط      

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    



 

 

  

 

 

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .234
 كلية التربية االساسية      

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .235
 اللغةاالنكليزية

 ػجذ انشصاق عذٔع-د 2ن2-و–انذًٚمشاهٛخ  اعى / سيض انًمشس .236

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .237

 انفقم انشاثغ-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .238

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .239

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .241

 أْذاف انًمشس .241

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في الديمقراطية.7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 . تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة للسلوك القيادي واألنظمة.4

 الطلبة من المقارنة بين نظريات االدارة والسلوك القيادي ..تمكين 5

 

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى االداسحٔاألَظًخ . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى انُفظ االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى انُفظ انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 .االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهى االداسح ٔاألَظًخ  -4د

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .116

 علم االدارة واالشراف التربوي ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

مدخل الى االدارة التربوية د عبد اهلل بلقاسم العرفي .د عباس عبدمهدي ،جامعة  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
 قاربونس ليبيا.

 اسس االدارة التربوية والمدرسية ،محمد فهمي الدويل ،محمد عبد الرحيم ،عمان.
 م.1895القيادة االدارية ،محمد حسن عبد الهادي ،دار واسط ،لندن 

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات المنهج كتابة االبحاث والتقارير حول 

 المقرر.

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
- 

 
خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى .13

 نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ 
 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس

 ثُٛخ انًمشس .117
 

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش  انؾٕاسيؾبسكخ  انذًٚمشاهٛخ  اؽكبل انؾكٕيبد 2 االٔل

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    انُظبو انذًٚمشاهٙ 2 انضبَٙ

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    ايزؾبٌ 2 انضبنش 

انغهطخ فٙ انُظبو  2 انشاثغ

 انذًٚمشاهٙ
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    إَاع انذًٚمشاهٛخ 2 انخبيظ 

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    ايزؾبٌ 2 انغبدط

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش     2 انغبثغ

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .118



 

 

  

 

 

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح االؽقبء انزشثٕ٘ . -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى االؽقبء  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثؼهًبالؽقبء.   -3أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد انغهٕن انمٛبد٘ .  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد انغهٕن انمٛبد٘  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ ػهًبالؽقبء  .   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهًبالؽقبء .   - 1ة

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى االؽقبء ٔانغهٕن انمٛبد٘ ,ٔإَاع االؽشاف انزشثٕ٘.     – 2ة      

 يؼشفخ ٔظبئف االؽقبء  )ارخبر انمشاس ,انزخطٛو,االرقبل االداس٘ ,انزُظٛى ٔانزُغٛك, انزمٕٚى (. – 3ة      

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى ااالؽقبء .1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى االؽقبء .3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 ثبعئهخ يؾذدح .اخزجبساد ٕٚيٛخ  .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى االؽقبء.   -2ط       

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ انغهٕن انمٛبد٘ ٔإَاع االؽقبء انزشثٕ٘ .      -3ط      

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط      

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى االؽقبء . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .242
 كلية التربية االساسية      

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .243
 اللغة االنكليزية

 د.يضُٗ ػهٕاٌ  2ن-2-االؽقبء انزشثٕ٘ /و اعى / سيض انًمشس .244

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .245

 انفقم انشاثغ-انًشؽهخ انضبَٛخ انفقم / انغُخ .246

ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .247

 )انكهٙ(
  45 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .248

 أْذاف انًمشس .249

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم االحصاء التربوي .7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 الطلبة من فهم النظريات المفسرة للسلوك القيادي . . تمكين4

 .تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات االدارة والسلوك القيادي .5

 

 

 انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى االؽقبء االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى انُفظ انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 كض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهًبالؽقبء .االفبدح يٍ انًشا  -4د

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

 ؛البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .111

 علم االحصاء واالشراف التربوي ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

مدخل الى االحصاء التربوية د عبد اهلل بلقاسم العرفي .د عباس عبدمهدي ،جامعة قاربونس  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
 ليبيا.

 والمدرسية ،محمد فهمي الدويل ،محمد عبد الرحيم ،عمان.اسس االحصاء التربوية 
 م.1895مبادى االحصاء ،محمد حسن عبد الهادي ،دار واسط ،لندن  

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 مفردات المنهج المقرر.كتابة االبحاث والتقارير حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن 

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذة ـ 

.... 
- 

 

 ثُٛخ انًمشس .119
111.  

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  يؼشفخ  2 االٔل

 ٔ فٓى ػهى االؽقبء
انًؾبسكخ  ػًهٙ َٔظش٘  االؽقبء انزشثٕ٘ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼشف  2 انضبَٙ

 انُظشٚبد االؽقبء
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼشف  2 انضبنش 

 ػهٗ يجبدٖء االؽقبء 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ  اًَبه االؽقبء  انزشثٕٚخ 2 انشاثغ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
االؽقبء ٔيفٕٓيٓب  2 انخبيظ 

 ٔرطٕسْب 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ  ػهى االؽقبء انزشثٕ٘   2 انغبدط

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ  االؽقبئٛبد االعزذالنٛخ 2 انغبثغ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى .13

 ٔفك انمطبػٛخ.انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ 
 

 
 انًمشسًَٕرط ٔفف 

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انزؼهًٛٛخانًإعغخ  .251

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .251

 و.و.عبيٛخ يؾًذ  2ن2/وSpeak English fluently اعى / سيض انًمشس .252

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .253

 انفقم انشاثغ–انًشؽهخ انضبَٛخ  انفقم / انغُخ .254

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .255

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .256

 أْذاف انًمشس .257

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و  الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا

 الثقافية

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .112
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 انقفرطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط  -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 االعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 ثُٛخ انًمشس .113

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 Asking the way 3 ٔانضبَٙ -األٔل
On a bus 

   Presentation يؾبدصخ
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Taking a taxi  PresentationaOral or 3 ٔانشاثغ-انضبنش



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .114

  Speaking skills by green and Hilton ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Speaking English                                                               ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
fluently by-ona Low 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Speaking skills by green and Hilton 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 

nd discussion written 
test 

 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 At a railway 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

station 
The london 

underground 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 Booking airline 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ
ticket 

At a garage 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ انضبَٙ -انؾبد٘ ػؾش

 ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

 انخبيظ ػؾش-ػؾش
3 At lunch 

Tea tim 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 اعهٕة انجؾش انؼهًٙرطٕٚش  -4د



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .115
 

 ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ  األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم-1

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيعخ دَبنً-كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انًؤعغخ انزعهًُُخ .258

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .259

 2ك-3دوMethods of teaching اعى / سيض انًقشس .263

 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .261

 انفصم انغبدط-انًشحهخ انضبنضخ انفصم / انغنخ .262

 عبعخ 33 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .263

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .264

 أهذاف انًقشس .265

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
شخصيا الطالب تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء 

 من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشع .116
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 3خبسط انصفرطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و  -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ

 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً– 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش– 3ة

 رطُش يهبسح انكزبثخ  -4ة

 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 طشَقخ عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو اعهىة انًنبقشخ يٍ عشض انًبدح

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 انزشكُض عهً األهذاف انزشثىَخ-1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 رطىَش األهذاف انًعشيُخ-3ط

 رشعُخ األهذاف األنغبنُخ انعبيخ -4ط

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ

 
 طشائق انزقُُى    
 

 األعئهخ انشفهُخ-1

 األعئهخ انزحشَشَخ -2

 

 انًنقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د



 

 

  

 

 

 

 انجنُخ انزحزُخ  .118

 ,Principles and techniques by-Alhamash I kh ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 Language                                                                    )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2
and linguistics by-John lyons 

 اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 

 انًقشسثنُخ  .117

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  طشَقخ انزعهُى

 انزقُُى

 Teaching 2 وانضبنٍ -األول
English as a 

foreigne 

 Presentation طشاصق
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Principles of 2 وانشاثع-انضبنش

teaching and 
learning 

 Presentation
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 General 2 وانضبين-انغبثع

considerations 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Learners and 2 و انعبشش-انزبعع

language 
learning 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination 

,methods of 
teaching 

 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

-انضبنش عشش

-انشاثع عشش

 انخبيظ عشش

2 Teachers and 
textbooks and 

language 
learning 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .119
 

 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 

 
 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دَبنًعبيعخ -كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انًؤعغخ انزعهًُُخ .266

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .267

 د. نًً اثشاهُى  1ك-3و- -Essay اعى / سيض انًقشس .268

 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .269

 انفصم انخبيظ-انًشحهخ انضبنضخ انفصم / انغنخ .273

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 عبعخ 33 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .271

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .272

 انًقشسأهذاف  .273

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب 

 الثقافيةمن خالل الدروس و المواد التربوية و 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشع .123
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح اانًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ

 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً– 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش– 3ة

 رطُش يهبسح انكزبثخ  -4ة

 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 اعهىة انًنبقشخ يٍ عشض انًبدحطشَقخ عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو 

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 انزشكُض عهً األهذاف انزشثىَخ-1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 رطىَش األهذاف انًعشيُخ-3ط

 األنغبنُخ انعبيخرشعُخ األهذاف  -4ط

 
 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ

 
 طشائق انزقُُى    
 

 األعئهخ انشفهُخ-1

 األعئهخ انزحشَشَخ -2

 

 انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انًنقىنخ ) انًهبساد األخشي انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د



 

 

  

 

 

 

 انجنُخ انزحزُخ  .122

 Essay and letter writing by L,G Alexander ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2

 اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 

 ثنُخ انًقشس .121

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  انزعهُىطشَقخ 

 انزقُُى

 Presentation يقبنخ Essay ,historye 2 وانضبنٍ -األول
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Narrative essay  Presentation 2 وانشاثع-انضبنش

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Descriptive 2 وانضبين-انغبثع

essay 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Definitions of 2 و انعبشش-انزبعع

essay 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش عشش

-انشاثع عشش

 انخبيظ عشش

2 Selected essay  Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .123
 

 ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم -1

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .274

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .275

 ا.و.يغهى يٓذ1٘ن-3/وnovel اعى / سيض انًمشس .276

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .277

 انفقم انخبيظ-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .278

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .279

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .281

 أْذاف انًمشس .281

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً 

 ؛البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص



 

 

  

 

 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالب من خالل التركيز على بناء 

 و الثقافي

  

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .124
 ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 انقف رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 ٚش يٓبسح انكزبثخٕرط  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األطءنخ انؾفٓٛخ-1

 األطءنخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .125

 English Drama early and modern by-Bevington ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
Davide 

 English Drama early and                                             ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
modern by-Bevington Davide                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس



 

 

  

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .282

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .283

 و.و.عٛف ؽبرى   1ن-3/و linguistics اعى / سيض انًمشس .284

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .285

 انفقم انخبيظ-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .286

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .287

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .288

 انًمشسأْذاف  .289

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالب من خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية 

 الثقافيةو 

 

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .126
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 -رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 -هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ -1د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .127

ـ انكزت 1

انًمشسح 

 انًطهٕثخ 

Linguistics by-David Crystal 

ـ انًشاعغ 2

انشئٛغٛخ 

 )انًقبدس(  

                                                          The study of language by-George Youle     

اـ انكزت 

ٔانًشاعغ انزٙ 

 ٕٚفٗ ثٓب                

انًغالد ) 

انؼهًٛخ , 

 ( انزمبسٚش ,.... 

                                                          The study of language by-George Youle     

ة ـ انًشاعغ 

االنكزشَٔٛخ, 

يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 

 

 ثُٛخ انًمشس .128
129.  

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

   Presentation ػهى انهغخ Surface syntaxe 3 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Deep syntax  Presentationa 3 ٔانشاثغ-انضبنش

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 ٔانغبدط
 3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Semantics  Presentation 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Language  Presentation 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش ػؾش

-انشاثغ ػؾش

 انخبيظ ػؾش

3 Linguistics and 
other fields 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .131

 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 
 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .291

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .291

 د.عشاة ػجذ انمبدس 1ن-3/وGrammar اعى / سيض انًمشس .292

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .293

 انفقم انخبيظ-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .294

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .295

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .296

 أْذاف انًمشس .297

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا 

 الثقافية

التعلم ستفادة القصوى من فرص يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .131
 ْذاف انًؼشفٛخاأل -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 األْذاف انًؼشفٛخرطٕٚش -3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األطءنخ انؾفٓٛخ-1

 األطءنخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .133

 Oxford practice grammar by john Eastwood ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 University grammar of English                                                            ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
by-Randolf Quirk    

 ثُٛخ انًمشس .132

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 انزمٛٛىهشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 Predicate 3 ٔانضبَٙ -األٔل
,adverbse 

   Presentation لٕاػذ
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Adjectives,kinds  Presentationa 3 ٔانشاثغ-انضبنش

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 ٔانغبدط
 3 Examination, 

,kinds.adverbs 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Comparison of 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

adjectives 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Relative 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

pronouns 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش ػؾش

-انشاثغ ػؾش

 انخبيظ ػؾش

3 Nouns 
,kinds,usage 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Oxford practice grammar by john Eastwood 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نًىرط وصف انًقشس

 

 

 ٛخ عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ انزشثٛخ األعبع انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .51

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .134
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا ئٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب ئرا كبٌ لذ 

 انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ.انزؼهى ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ 



 

 

  

 

 

 انمغى انؼهًٙ / االَكهٛض٘  انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .52

 د.ػجذ انشصاق ػٛبدح  1ن-3انزمُٛبد انزشثٕٚخ /و اعى / سيض انًمشس .53

 ٔصاسح انزخطٛو-ٔصاسح انزشثٛخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .54

 ئنضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .55

 انفقم انخبيظ-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .56

 عبعخ 33 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .57

 2117-11/ 1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .58

 : ئٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انفقم انذساعٙ لبدساً ػهٗ  أْذاف انًمشس .59

 فٓى ٔاعزٛؼبة فهغفخ ٔأْذاف انزمُٛبد انزشثٕٚخ -25

 يؼشفخ اإلهبس انُظش٘ نهزمُٛبد انزشثٕٚخ  -26

27-  

 يؼشفخ ادٔاس انًذسط انًشؽذ ٔانًشؽذ انُفغٙ انًذسعٙ  -28

 انزؼشف ػهٗ انؼاللخ انًُٓٛخ االسؽبدٚخ -29

 انزؼشف ػهٗ اًْٛخ انًؼهٕيبد االعبعٛخ نهؼًهٛخ االسؽبدٚخ  -31

 يؼشفخ انطبنت هشق ٔإَاع اانزمُٛبد  -31

 انزؼشف ػهٗ ثؼل انًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ  -32

 انزؼهى ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد  .61

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلهبس انُظش٘ نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نألعظ انؼبيخ نهُمُٛبد  -3أ

 انًؼشفخ ٔانفٓى  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهؼاللخ انًُٓٛخ  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ االسؽبدٚخ -5أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نجؼل َظشٚبد االسؽبد  -6أ

 نهزمُٛبد  انزشثٕٚخرًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نطشق ٔإَاع    -7أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نهًؾكالد انزٙ ٕٚاعٓٓب انًشؽذ فٙ انًذاسط االثزذائٛخ -8أ



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .61

 

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُقٕؿ األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

كزبة ا  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ انُفغٙ فٙ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى رأنٛف أ.د نٛش -1

 2113كشٚى ؽًذ

 2119ثشايظ االسؽبد انُفغٙ رأنٛف د. َجٛم يؾًذ انفؾم -2

 2115انزٕعّٛ ٔاالسؽبد انُفغٙ ؽبيذ ػجذ انغالو صْشاٌ -3

 

 

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 ٚمبسٌ ثٍٛ  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ  انًجبؽش ٔاالسؽبد غٛش انًجبؽش - 1ة

 ٓزٓب .ٚؾهم اعجبة ثؼل انًؾبكم انزشثٕٚخ ٔيٕاع- 2ة

 ٚطجك كزبثخ ٔسلخ أ ثؾش فٙ ا٘ يٕمٕع يٍ يٕمٕػبد  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ -3ة

 ٚغًغ يؼهٕيبد ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد انزشثٕٚخ .  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ـ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕامٛغ انًزؼهمخ  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ1

 لجم رذسٚغٙ يبدح اإلسؽبد انزشثٕ٘ـ رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ 2

 ـ يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس اإلسؽبد نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ  3

 ـ رؾغٍٛ يٓبساد انطهجخ يٍ خالل صٚبسح انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهؾقٕل ػهٗ يؼشفخ  ئمبفٛخ ثبإلسؽبد ٔانزٕعّٛ .4

 ٕاة ٔانًُبلؾخ فٙ ثؼل انًٕمٕػبد انزٙ رؾزبط انٗ هشٚمخ انًُبلؾخ .ـ اعزخذاو هشائك اإلنمبء ٔانًؾبمشح ٔاالعزغ5

 هشائك انزمٛٛى      

 ـ اخزجبساد ٕٚيٛخ ثأعئهخ يؾذدح 1

 ـ ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .2

 ـ ركهٛف انطهجخ ثاَغبص ثؾٕس ٔرمبسٚش ػٍ انًؾكالد اإلسؽبدٚخ  ٔهشق يؼبنغزٓب.3

 ؽٓشٚخ ثأعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنّٛ .ـ اخزجبساد 4

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اٌ ٚفغش ٔٚؾهم انظٕاْش ٔانًؾكالد . -1ط

 ٚفشق ثٍٛ انًؾكالد انؾخقٛخ ٔانًؾكالد انغًؼٛخ  -2ط

 ٚمٛى ثؼل  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ -3ط

 ٚمبسٌ ثٍٛ أعبنٛت ٔهشائك اإلسؽبد  -4ط

 هشائك انزمٛٛى    

 ـ االيزؾبٌ انزؾهٛهٙ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط 

 ـ ههت ئعشاء يمبسَبد ثٍٛ َظشٚبد  نهزمُٛبد  انزشثٕٚخ

 ـ كزبثخ ثؾٕس ػٍ انظٕاْش ٔانًؾكالد

 ـ ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .



 

 

  

 

 

      ٖأخش 

م انًضبل ٔسػ يزطهجبد خبفخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛ

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ 

 االنكزشَٔٛخ (

يؾبمشاد َٕػٛخ ٔاالعزنبفخ ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ انًزخققخ فٙ 

 اإلسؽبد 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرؾًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

يؾبمشاد اننٕٛف ٔانزذسٚت انًُٓٙ ٔانذساعبد 

 انًٛذاَٛخ ( 

 يؾبمشاد نهًشؽذٍٚ انزشثٍٕٚٛ فٙ انخذيخ 

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيعخ دَبنً-كهُخ انزشثُخاألعبعُخ انًؤعغخ انزعهًُُخ .298

 قغى انهغخ األنكهُضَخ / انًشكض عهًٍ انقغى ان .299

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 و عًش نصش هللا-و 1ك-3و-   Library and research اعى / سيض انًقشس .333

 انضايٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .331

 انخبيظانفصم -انًشحهخ انضبنضخ انفصم / انغنخ .332

 عبعخ 33 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .333

 2317-13-1 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .334

 أهذاف انًقشس .335

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير 

 من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشع .135
 هذاف انًعشيُخ األ -أ

 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ

 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 3رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ
 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ

 ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رحغُن يهشاد انطبنت انهغىَخ– 1ة

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًً– 2ة

 رحغُن انقذسح يٍ انزعجُش– 3ة

 يهبسح انكزبثخ رطُش  -4ة

 طشائق انزعهُى وانزعهى      
 طشَقخ عشض انًبدح ثشكم عبيٍ حذَش واعزخذاو اعهىة انًنبقشخ يٍ عشض انًبدح

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 طشائق انزقُُى      
 

 األخزجبساد انشفهُخ-1

 األخزجبساد انزحشَشَخ-2

 اننشبطبرى انجحىس-3

 

 األهذاف انىعذانُخ وانقًُُخ  -ط

 األهذاف انزشثىَخانزشكُض عهً -1ط

 رشعُخ األهذاف انعهًُخ-2ط

 رطىَش األهذاف انًعشيُخ-3ط

 رشعُخ األهذاف األنغبنُخ انعبيخ -4ط

 
 طشائق انزعهُى وانزعهى     
 

 3طشَقخ عشض انًبدح انزعهًُُخ ثبعىة حذَش يع اعزخذاو انزقنُبد انحذَضخ يع اعطبء يشصخ نهًنبقشخ

 
 طشائق انزقُُى    
 

 انشفهُخاألعئهخ -1

 األعئهخ انزحشَشَخ -2

 

 انًنقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش انًهبساد انهغىَخ األعبعُخ-1د

 رطىَش يهبسح انزكهى و انكزبثخ-2د

 رطىَش شخصُخ انطبنت-3د

 رطىَش اعهىة انجحش انعهًٍ -4د



 

 

  

 

 

 

 انجنُخ انزحزُخ  .137

 ?What is educational research ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئُغُخ 2

 اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 

 ثنُخ انًقشس .136

انغبػب األعجىع

 د
يخشعبد انزعهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
طشَقخ  طشَقخ انزعهُى

 انزقُُى

 Research 2 وانضبنٍ -األول
,Introductione 

research Presentation 
            and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Action 2 وانشاثع-انضبنش

researchs 
 Presentation

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 وانغبدط
 2 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Evaluation 2 وانضبين-انغبثع

research 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Educational 2 و انعبشش-انزبعع

research 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
و -انحبدٌ عشش

 انضبنٍ عشش
2 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش عشش

-انشاثع عشش

 انخبيظ عشش

2 Experimental 
design 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساعٍ  .138
 

 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 

 

 ًٕرط ٔفف انًمشسَ

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .316

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .317

 و.دانٛب ؽغٍٛ 1ن-3/وReading comprehension اعى / سيض انًمشس .318

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .319

 انفقم انخبيظ-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .311

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .311

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .312

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم إذاكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انًمشس أْذاف .313

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .139
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ األْذاف  -4ط

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .141

 Fluency in English by-Alexander,L,G ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

               Fluency in English by-Alexander,L,G               ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
                                  

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Fluency in English by-Alexander,L,G 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 ثُٛخ انًمشس .141

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىهشٚمخ 

 Education 3 ٔانضبَٙ -األٔل
,sentencse 

   Presentation اعزٛؼبة
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Thought in the 3 ٔانشاثغ-انضبنش

wilderness 
,vocabulary 

 Presentationa
nd discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ

,structures 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Thames walter 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

,How to grew old 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 The consumer 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

society and low 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination, 

comprehension 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

3 Special 
difficulties 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .142

 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .314
 التربية االساسية كلية

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .315
 اللغة االنكليزية

 د.يإٚذ عؼٛذ  1ن-3يُٓظ انجؾش انزشثٕ٘ /و اعى / سيض انًمشس .316

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .317

 انفقم انخبيظ-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .318

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .319

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .321

 أْذاف انًمشس .321

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في المناهج والكتب المدرسية .7

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .143

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح انًُبْظ ٔانجؾش انزشثٕ٘ -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى إَاع انًُبْظ    -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثبػذاد انًُبْظ.   -3أ
 كٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش اعظ انًُٓظ انزشثٕ٘ .رً  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ اعظ انًُبْظ .  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى رؾهٛم   .   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد نًبدح انًُبْظ  ٔانجؾش انزشثٕ٘ .   - 1ة

 ٚفغش يفٕٓو انزطٕس ٔداػٙ ٔيغٕغبد انزطٕٚش . – 2ة       

 ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًُبْظ ٔاعظ انًُبْظ .  - 3ة       

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ..رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثًبدح انًُبْظ    1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ يبدح يُٓظ انجؾش .3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 ٔيمبنٛخ . اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ يبدح انًُبْظ   .   -2ط        

 ٚفغش إَاع انًُبْظ ٔػُبفش انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔػُبفشْب  . -3ط       

 انزشٔٚخ ٔاعغٓب.ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًُبْظ    - 4ط       

 



 

 

  

 

 

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثبنًُبْظ انًذسعٛخ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثبنًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .  -4د

 الطلبة من فهم انواع المناهج  البحثية   .. تمكين 4

 .تمكين الطلبة من المقارنة بين المنهج القديم التقليدي الضيق والمنهج الحديث الواسع .5



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .145

 ثُٛخ انًمشس .144

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزؼهٛى

 
 هشٚمخ انزمٛٛى

 

 انؼهًٙيُٓظ انجؾش  2 االٔل

 
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ يُبْظ انجؾش انزشثٕ٘

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ  انجؾش انزشثٕ٘ يفٕٓيّ 2 انضبَٙ

 انزؾنٛش 
 رقُٛف انجؾٕس 7 انضبنش 

 ايزؾبٌ
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 
 انجؾش انٕففٙ  7 انشاثغ

 إَاػّ
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 
 انجؾش انزغشٚجٙ 7 انخبيظ 

يغبيٛغ انزقبيٛى 

 انزغشٚجٛخ

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 

 يؾكهخ انجٛؾش 7 انغبدط

 اًْٛخ انجؾش
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 
 ؽذٔد انجؾش 7 انغبثغ

 فشمٛبد انجؾش
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 مناهج والكتب المدرسية ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 المناهج  البحث المعاصرة،د الدمرداشي عبد المجيد سرحان ،عين شمس،مكتبة الفالح. ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
 تطوير مناهج التعليم  التربوي ،د احمد حسين اللقاني 

 التربية والمناهج ،دفرنسي عبد النور ،دار النهضة .
تطويرها ( باستخدام النماذج ،د ابراهيم مهدي  –تقويمها  –تنفيذها  –المناهج )بناؤها 
 الشلبي،االردن.

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
 حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات المنهج المقرر. كتابة االبحاث والتقارير

 - ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ .13

رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح  كضٛش يب رخزهف يٍ لغى انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو 

 ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.

 



 

 

  

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .322

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .323

 َجشاط عاللو -و-1ن3وانهغخ انؼشثٛخ/ اعى / سيض انًمشس .324

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .325

 انفقم انخبيظ–انًشؽهخ انضبنضخ  انفقم / انغُخ .326

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .327

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

 ؛البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .328

 أْذاف انًمشس .329

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية 

 -الثقافية

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٕٚش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 -هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

 

 

 

 

 

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د



 

 

  

 

 

 ثنُخ انًقشس .146
147.  

انغبػب األعجىع

 د
اعى انىحذح / أو  يخشعبد انزعهى انًطهىثخ

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزعهُى

 اانًشيىعبد 2 وانضبنٍ -األول

 

     Presentation انهغخ انعشثُخ
        and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
 انًجزذا و انخجش 2 وانشاثع-انضبنش

 
 Presentationan

d discussion 
Oral or 
written 

test 
 األدة 2  ٔانغبدط-انخبيظ

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 

 األيالء 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Presentation  َبئت انفبػم 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .148
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 
 
 

 ًٕرط ٔفف انًمشسَ

ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
 Presentation  كبٌ ٔ اخٕارٓب 2

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

 Presentation  ايزؾبٌ ؽٓش٘ 2
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .331

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .331

 ا.و.يغهى يٓذ2٘ن-3/وdrama اعى / سيض انًمشس .332

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .333

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .334

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .335

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .336

 أْذاف انًمشس .337

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالب من خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية 

 و الثقافي

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسشعبد انيخ .149
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 انجؾش انؼهًٗرطٕٚش اعهٕة -5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 انؼبيخرشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 

 ثُٛخ انًمشس .151



 

 

  

 

 

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
هشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

   Presentation يغشؽٛخ English eDrama 3 ٔانضبَٙ -األٔل
          and  

discussion 

Oral 
or 

writte
n test 

 Elements of 3 ٔانشاثغ-انضبنش
Drama 

 Presentationa
nd discussion 

Oral 
or 

writte
n test 

 Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral 
or 

writte
n test 

 The 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ
stronger,Anglo 

saxson 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral 
or 

writte
n test 

 Anglo-Irish 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ
drama 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral 
or 

writte



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .151

 English Drama early and modern by-Bevington ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
Davide 

 English Drama early and                                             ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
modern by-Bevington Davide                   

n test 

ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral 
or 

writte
n test 

انشاثغ -ػؾش انضبنش

 انخبيظ ػؾش-ػؾش
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 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .338

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .339

 و.دانٛب ؽغٍٛ  2ن-3/وReading comprehension اعى / سيض انًمشس .341

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .341

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .342

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .343

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .344

 أْذاف انًمشس .345

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
و  الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية

 الثقافية



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .153
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 1رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئئاألع-1

 خ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثٙ-2د
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .156
 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى                 
 

 ثبعهٕة ؽذٚش ٔػشك انًٕمٕع نهًُبلؾخػشك انًبدح ثؾكم ػهًٙ ٔ 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى          
 

 األخزجبس انؾفٓٗ-1

 األخزجبس انزؾشٚش٘-2

 رمذٚى َؾبه ؽٕل انًبدح اٌ ٔعذ-3
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .36
 

 معلم جامعىتهدف المناهج الى تمكين الطالب في الجوانب المعرفية و التربوية و الثقافية التى تهدف الى خلق 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  )ٔمغيؼٛبس انمجٕل  .37
 القبول مركزى وحسب األنسيابية القبول المركزى التى تعتمد على المعدل العام للطالب ودرجة األختصاص للقبول فى الكلية وفى األختصاص

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .38
 المنهجيةالكتب -1
 المصادر المساعدة -7
 المصادر الخارجية األخرى-3

 

 

 



0 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .346

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .347

 ا.و.نًٗ اثشاْٛى   2ن-3/وessay اعى / سيض انًمشس .348

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .349

 انفقم انغبدط -انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .351

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .351

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .352

 انًمشسأْذاف  .353

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و

 الثقافية

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .157
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ األْذاف  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ -2د

 

 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .158

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى
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 Descriptive essay  Presentation 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ
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discussion 
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and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 Examination 
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discussion 
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 انخبيظ ػؾش

2 Selected essay  Presentation 
and 

discussion 
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 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .354

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .355

 د.عشاة ػجذ انمبدس  2ن-3/وgrammar اعى / سيض انًمشس .356

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .357

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .358

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .359

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .361

 انًمشسأْذاف  .361

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و

 الثقافية

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .161
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ األْذاف  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

 انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د
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 Oxford practice grammar by john Eastwood ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 University grammar                                                            ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
of English by-Randolf Quirk    

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Oxford practice grammar by john Eastwood 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 ثُٛخ انًمشس .162

انغبػب األعجٕع

 د
اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىهشٚمخ 

 Predicate 3 ٔانضبَٙ -األٔل
,adverbse 

   Presentation لٕاػذ
          and  

discussion 

Oral or 
written 

test 
Adjectives,kinds  Presentationa 3 ٔانشاثغ-انضبنش

nd discussion 
Oral or 
written 

test 
 ,Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ

,kinds.adverbs 
 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Comparison of 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

adjectives 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Relative 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

pronouns 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -ػؾشانؾبد٘ 

 انضبَٙ ػؾش
3 Examination 

 
 Presentation 

and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
انشاثغ -انضبنش ػؾش

انخبيظ -ػؾش

 ػؾش

3 Nouns 
,kinds,usage 

 Presentation 
and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .164

 

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .362
 كلية التربية االساسية

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .363
 اللغة االنكليزية

 د.يإٚذ عؼٛذ  2ن-3يُٓظ انجؾش انزشثٕ٘ /و اعى / سيض انًمشس .364

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .365

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .366

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .367

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .368

 أْذاف انًمشس .369

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في المناهج والكتب المدرسية .7

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .165

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح انًُبْظ ٔانجؾش انزشثٕ٘ -1أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى إَاع انًُبْظ    -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثبػذاد انًُبْظ.   -3أ
 كٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش اعظ انًُٓظ انزشثٕ٘ .رً  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ اعظ انًُبْظ .  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى رؾهٛم   .   -6أ



 

 

  

 

 

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد نًبدح انًُبْظ  ٔانجؾش انزشثٕ٘ .   - 1ة

 ٚفغش يفٕٓو انزطٕس ٔداػٙ ٔيغٕغبد انزطٕٚش . – 2ة       

 ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًُبْظ ٔاعظ انًُبْظ .  - 3ة       

 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ..رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثًبدح انًُبْظ    1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ يبدح يُٓظ انجؾش .3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 ٔيمبنٛخ . اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ يبدح انًُبْظ   .   -2ط        

 ٚفغش إَاع انًُبْظ ٔػُبفش انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔػُبفشْب  . -3ط       

 انزشٔٚخ ٔاعغٓب.ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًُبْظ    - 4ط       

 



 

 

  

 

 

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثبنًُبْظ انًذسعٛخ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

 االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثبنًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .  -4د

 الطلبة من فهم انواع المناهج  البحثية   .. تمكين 4

 .تمكين الطلبة من المقارنة بين المنهج القديم التقليدي الضيق والمنهج الحديث الواسع .5

 



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .167

 ثُٛخ انًمشس .166

اعى انٕؽذح / أٔ  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزؼهٛى

 
 هشٚمخ انزمٛٛى

 

 انؼهًٙ يُٓظ انجؾش 2 االٔل

 
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ يُبْظ انجؾش انزشثٕ٘

 انزؾنٛش 
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ  انجؾش انزشثٕ٘ يفٕٓيّ 2 انضبَٙ

 انزؾنٛش 
 رقُٛف انجؾٕس 7 انضبنش 

 ايزؾبٌ
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 
 انجؾش انٕففٙ  7 انشاثغ

 إَاػّ
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 
 انجؾش انزغشٚجٙ 7 انخبيظ 

يغبيٛغ انزقبيٛى 

 انزغشٚجٛخ

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 

 يؾكهخ انجٛؾش 7 انغبدط

 اًْٛخ انجؾش
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 
 ؽذٔد انجؾش 7 انغبثغ

 فشمٛبد انجؾش
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ 

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 مناهج والكتب المدرسية ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 المناهج  البحث المعاصرة،د الدمرداشي عبد المجيد سرحان ،عين شمس،مكتبة الفالح. ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
 تطوير مناهج التعليم  التربوي ،د احمد حسين اللقاني 

 التربية والمناهج ،دفرنسي عبد النور ،دار النهضة .
تطويرها ( باستخدام النماذج ،د ابراهيم مهدي  –تقويمها  –تنفيذها  –المناهج )بناؤها 
 الشلبي،االردن.

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
 حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات المنهج المقرر. كتابة االبحاث والتقارير

 - ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ .13

رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح  كضٛش يب رخزهف يٍ لغى انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو 

 ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .371

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .371

 و.و.يٛغبء سمب عٕاد   2ن-3/وtranslation اعى / سيض انًمشس .372

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .373

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

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .374

 عبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .375

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .376

 أْذاف انًمشس .377

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالب من خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية

 -و الثقافية



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .168
 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 ٚش يٓبسح انكزبثخٕرط  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخرشعٛخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    
 

 هخ انؾفٓٛخئاألع-1

 هخ انزؾشٚشٚخ ئاألع-2

 

 األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبسادانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبة-2د

 



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .169

اعى انٕؽذح  يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

/ أٔ 

 انًٕمٕع

 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 Principles of 3 ٔانضبَٙ -األٔل
translation 

        Presentation رشعًخ
     and  

discussion 

Oral or 
written test 

 Literal 3 ٔانشاثغ-انضبنش
translations, 

 Presentationand 
discussion 

Oral or 
written test 

 ,Examination 3  ٔانغبدط-انخبيظ
cultural 

translation 
 

 Presentation 
and discussion 

Oral or 
written test 

 Translation of 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ
idioms 

 Presentation 
and discussion 

Oral or 
written test 

 Translating 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ
paragraphs 

 Presentation 
and discussion 

Oral or 
written test 

 Examination 3 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش
,proverbs 

 

 Presentation 
and discussion 

Oral or 
written test 



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .171

  Translation with reference to English and Arabic ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
by-frghal and shunnaq 

 Principles of                                                             ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
translation by-Youel Aziz   

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
Translation with reference to English and Arabic  

by-frghal and shunnaq 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 Problems in 3 انخبيظ ػؾش-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش
translation 

 Presentation 
and discussion 

Oral or 
written test 



 

 

  

 

 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .171

 

 انكبدس انزذسٚغٙاألهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 نًىرط وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .378
 كلية التربية االساسية

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .379
 االنكليزية

 ػقبو عشؽبٌ  2ن-3انؾبعجبد /و اعى / سيض انًمشس .381

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .381

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .382

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .383

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

 ؛والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحة.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .384

 أْذاف انًمشس .385

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .172

 ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 .انؾبعجبد  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد  -1أ

 انؾبعجبد رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى  -2أ

رًكٍٛ انطهجخ   -4أانؾبعجبد  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ   -3أ

 يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد االَزشَذ .
 هجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى انُفظ انًُٕ .رًكٍٛ انط  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ االَزشَذ .   -6أ

 ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انؾبعجبد.   - 1ة

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انؾبعجبد يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      – 2ة      

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ  - 3ة      

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .انؾبعجبد  .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى 1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 .انؾبعجبد  . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى 3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .ٔمغ دسعبد  .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط  

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انؾبعجبد.   -2ط        

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انؾبعجبد يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      -3ط       

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 انزُْٙ ..انؼقف 2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    



 

 

  

 

 

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 .انؾبعجبد  كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى  .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.   انؾبعجبد  رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى -2د

 انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب . انؾبعجبد  االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى -3د

 .انؾبعجبد  االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ   -4د

 .انؾبعجبد.تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم 7

 المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس . .تعريف الطلبة باهم3

 .انؾبعجبد. تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة لعلم 4

 .انؾبعجبد.تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات 5

 

 



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .173

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 رؾغٛم ثشايظ االكغم 3 االٔل

 أايش لبئًخ يهف

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش  انؼًهٙ ٔانزطجٛمٙ انؾبعجبد 

كٛف اَؾبء عذٔل  3 انضبَٙ

 ثجشَبيظ اكغم
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 أايش انؼشك 3 انضبنش 

 أايش االدساط
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 أايش انزُغٛك 3 انشاثغ

 ادساط ؽبنخ
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

اَؾبء انًخططبد  3 انخبيظ 

 انجٛبَٛخ
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 انفٕرٕؽٕة 3 انغبدط

 اػذاد يغبؽخ انؼًم
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    ؽشػ ادٔاد انزؾذٚذ 3 انغبثغ

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .174

 Ic3 علم الحاسبات و  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1



 

 

  

 

 

 

 
خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى .13

 انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.
 

 

 

 

  Models of computer by Hohn Savage ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

انًغالد )  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
. Models of computer by Hohn Savage 

 - االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....ة ـ انًشاعغ 



 

 

  

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .386

 لغى انهغخ األَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .387

 و عٛف ؽبرى-و 2ن-3و—Linguistics اعى / سيض انًمشس .388

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .389

 انفقم انغبدط-انًشؽهخ انضبنضخ انفقم / انغُخ .391

 عبػخ 45 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .391

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .392

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

 ؛كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 

  

 

 

 أْذاف انًمشس .393

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و تمكين الطالب فى 
 الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و المواد التربوية و

 الثقافية

 يخشعبد انًمشس ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .175

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ
 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ

 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 انجؾش انؼهًٗ  رطٕٚش اعهٕة-5أ
   -6أ



 

 

  

 

 

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة 
 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    

 
 األعئخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ   -4د



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس



 

 

  

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .394

   لغى انهغخ األَكهٛضٚخ  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .395

 ا.د.عبيٙ ػجذ انؼضٚض  1ن-4اخزجبساد/ و اعى / سيض انًمشس .396

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .397

 انفقم انغبثغ-انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .398

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .399

 )انكهٙ(
 عبػخ 31

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .411

 أْذاف انًمشس .411

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا 

 -و الثقافيةالطالب من خالل الدروس و المواد التربوية 

 
 
 



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .176
  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 األدثٗرطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش -4أ
  رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

   رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

  األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ رشعٛخ -4ط

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األطءنخ انؾفٓٛخ-1

 األطءنخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 

 
 ثُٛخ انًمشس .177

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
هشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

 testing and 2 ٔانضبَٙ -األٔل
evaluation 

Presentatio اخزجبساد
n             and  
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 Subjective and 2 ٔانشاثغ-انضبنش 
objective test 

 Presentatio
nand 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 ٔانغبدط
 2 Examination 

  
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انغبثغ

 ٔانضبيٍ
2 Testing 

grammar 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انزبعغ

 انؼبؽش
2 Testing 

vocabulary 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انؾبد٘ ػؾش

 ٔ انضبَٙ ػؾش
2 Examination 

And oral test 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-ػؾشانضبنش 

-انشاثغ ػؾش

 انخبيظ ػؾش

2 Testing writing 
skills and 

reading 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .178

 An elementary course ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
in testingEnglish as a 
foreign language for 
student teachers by 

darwash A, 
 An                                 ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

elementary course in 
testingEnglish as a 

foreign language for 
student teachers by 

darwash A,                         
      

 An elementary course ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... )  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                
in testingEnglish as a 
foreign language for 
student teachers by 

darwash A, 



 

 

  

 

 

  ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .179

   

 ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ -1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .412

   لغى انهغخ األَكهٛضٚخ  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .413

 و.دانٛب ؽغٍٛ   1ن– 4خو ٔكزبثخ/و اعى / سيض انًمشس .414

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .415

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 انفقم انغبثغ–انًشؽهخ انشاثؼخ  انفقم / انغُخ .416

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .417

 2117- 11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .418

 أْذاف انًمشس .419

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية 

 -من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .181
  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 انًُبلؾخرطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل -2أ

 -رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
  رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 انزؼجٛشرؾغٍٛ انمذسح فٙ  – 3ة

   رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

  رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األطءنخ انؾفٓٛخ-1

 األطءنخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

  

 ثُٛخ انًمشس .181

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
هشٚمخ  انزؼهٛىهشٚمخ 

 انزمٛٛى

 Definition of 2 ٔانضبَٙ -األٔل
handwritinge 

Presentatio خو
n             and  
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 Mechanics of 2 ٔانشاثغ-انضبنش 
handwriting 

 Presentatio
nand 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 ٔانغبدط
 2 Examination 

  
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انغبثغ

 ٔانضبيٍ
2 Writing 

sentences and 
paragraphs 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انزبعغ

 انؼبؽش
2 Punctuation 

and  
capitalization 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انؾبد٘ ػؾش

 ٔ انضبَٙ ػؾش
2 Examination 

  
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش ػؾش

-انشاثغ ػؾش

 انخبيظ ػؾش

2 Evaluation of 
handwriting 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .182

 Guide to teaching writing for teachers of ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
English by-Alhamashkh. i. 

 Rafidain  English course                                          ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
for iraq by-Darwash A,                      

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 



 

 

  

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .183
   

 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

  

 

 

 ًٕرط ٔفف انًمشسَ       

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 دٚبنٗعبيؼخ -كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .411

   لغى انهغخ األَكهٛضٚخ  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .411

 أ.د.عبيٙ ػجذ انؼضٚض  1ن-4هشائك رذسٚظ /و اعى / سيض انًمشس .412

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .413

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 6انفقم انغبثغ-انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .414

 عبػخ 31 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .415

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .416

 أْذاف انًمشس .417

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب 

 -التربوية و الثقافيةمن خالل الدروس و المواد 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .184
  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ

 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ
 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗرطٕٚش -4أ
  رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ-5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

   رطٛش يٓبسح انكزبثخ  -4ة



 

 

  

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدحهشٚمخ 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      
 

 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 األْذاف انًؼشفٛخرطٕٚش -3ط

  رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ -4ط

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 

 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    
 

 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

   رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ -4د

 ثُٛخ انًمشس .185

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
هشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

– Grammar 2 ٔانضبَٙ -األٔل
translation 

method e 

Presentatio هشائك رذسٚظ
n             and  
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

Direct method  Presentatio 2 ٔانشاثغ-انضبنش 
nand 

discussion 

Oral or 
written 

test 
-انخبيظ

 ٔانغبدط
 2 Examination 

  
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
Silent way  Presentatio 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انزبعغ

 انؼبؽش
2 Desuggestoped

iamaudio-
lingual method 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
ٔ -انؾبد٘ ػؾش

 انضبَٙ ػؾش
2 Examination 

  
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
-انضبنش ػؾش

-انشاثغ ػؾش

 انخبيظ ػؾش

2 Communicativ
e 

approach,total 
physical res 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .186

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .187
   

 ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ -1

 

 

 



 

 

  

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .418
 كلية التربية االساسية      

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .419
 اللغةاالنكليزية  

 و.و.ثزٕل اؽًذ   1ن-4االداسح ٔاالؽشاف انزشثٕ٘ /و اعى / سيض انًمشس .421

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .421

 انغبثغانفقم -انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .422

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .423

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .424

 أْذاف انًمشس .425

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم االدارة واالشراف التربوي .7

 والمراجع المعتمدة في التدريس ..تعريف الطلبة باهم المصادر 3

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .188

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح االداسح ٔاالؽشاف  -1أ

 انزشثٕ٘ .

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى االداسح.  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثؼهى االداسح.   -3أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد انغهٕن انمٛبد٘ .  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد انغهٕن انمٛبد٘  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ ػهى االداسح  .   -6أ



 

 

  

 

 

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى االداسح .    - 1ة     

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى االداسح ٔانغهٕن انمٛبد٘ ,ٔإَاع االؽشاف انزشثٕ٘.     – 2ة      

 يؼشفخ ٔظبئف االداسح )ارخبر انمشاس ,انزخطٛو,االرقبل االداس٘ ,انزُظٛى ٔانزُغٛك, انزمٕٚى (. – 3ة      

 

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى االداسح .1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى االداسح .3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 يؾذدح . اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط       

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى االداسح .   -2ط       

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ انغهٕن انمٛبد٘ ٔإَاع االؽشاف انزشثٕ٘ .      -3ط      



 

 

  

 

 

      ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط      

 

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    
 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى االداسح . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

 



 

 

  

 

 

 . تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة للسلوك القيادي .4

 انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى انُفظ االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى انُفظ انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

  انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهى االداسح . االفبدح يٍ انًشاكض  -4د

 .تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات االدارة والسلوك القيادي .5

 

 
 



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .189

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ  اعى انٕؽذح /

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

رًكٍٛ انطهجخ يٍ   2 االٔل

يؼشفخ ٔ فٓى ػهى 

 االداسح

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ رؼشٚف ػهى االداسح 

 انزؾنٛش 

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  2 انضبَٙ

انزؼشف انُظشٚبد 

 االداسح

رمغٛى االداسح انٗ 

َظشٚخ اعزًبػٛخ 

 ٔالرخبر انمشاس. 

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ

 انزؾنٛش 

رًكٍٛ انطهجخ يٍ  2 انضبنش 

انزؼشف ػهٗ يجبدٖء 

 االداسح  

ٔظبئف االداسح 

انزخطٛو ,االرقبل 

,انزُظٛى 

 ٔانزُغٛك,انزمٕٚى

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ

 انزؾنٛش 

انذًٚمشاهٙ  اًَبه االداسح انزشثٕٚخ 2 انشاثغ

 ,انذكزبرٕس٘ ,انزٕعهٙ
انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ

 انزؾنٛش 

انمٛبدح ٔيفٕٓيٓب  2 انخبيظ 

 ٔرطٕسْب 
َظشٚبد انمٛبدح 

انزشثٕٚخ )انشعم 

انؼظٛى,انغًبد 

 ,انًٕلفجخ ,انفبػهٛخ  (

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ

 انزؾنٛش 

رطٕسِ ٔإَاػّ  االؽشاف انزشثٕ٘   2 انغبدط

,اعبنٛت انؾشاف 

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .191

 علم االدارة واالشراف التربوي ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

مدخل الى االدارة التربوية د عبد اهلل بلقاسم العرفي .د عباس عبدمهدي  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
 ،جامعة قاربونس ليبيا.

اسس االدارة التربوية والمدرسية ،محمد فهمي الدويل ،محمد عبد الرحيم 
 ،عمان.

 م.1895القيادة االدارية ،محمد حسن عبد الهادي ،دار واسط ،لندن 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
كتابة االبحاث والتقارير حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات 

 المنهج المقرر.

 انزشثٕ٘
انزمٕٚى فٙ االؽشاف  2 انغبثغ

 انزشثٕ٘
ػشك اعزًبسح 

انزمٕٚى ,رمٕٚى انًذٚش 

,رمٕٚى انًؼهى ,رمٕٚى 

 انزاليٛز.

انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ  انمٛبعٛخ

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 - ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

 
كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد .13

 لغى انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ.
  

 
                                                           

                             
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 ٔفف انًمشس

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

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



 

 

  

 

 

 

 انزؼهًٛٛخانًإعغخ  .426
 كلية التربية االساسية     

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .427
 اللغة االنكليزية  

 يى ثزٕل اؽًذ-1ن-4انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ و اعى / سيض انًمشس .428

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .429

 انفقم انغبثغ(-انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .431

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .431

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .432

 أْذاف انًمشس .433

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في المناهج والكتب المدرسية .7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 فهم انواع المناهج والكتب المدرسية . . تمكين الطلبة من4

 .تمكين الطلبة من المقارنة بين المنهج القديم التقليدي الضيق والمنهج الحديث الواسع .5

 
 
 

 

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .191



 

 

  

 

 

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح انًُبْظ ٔانكزت  -1أ

 انًذسعٛخ .

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى إَاع انًُبْظ  انذساعٛخ. -2أ

رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثبػذاد   -3أ

 ظ. انًُبْ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش اعظ انًُبْظ  .  -4أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ اعظ انًُبْظ .  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى رؾهٛم انكزبة انًذسعٙ .   -6أ
  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد نًبدح انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .    - 1ة      

 ٚفغش يفٕٓو انزطٕس ٔداػٙ ٔيغٕغبد انزطٕٚش . – 2ة       

 ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًُبْظ ٔاعظ انًُبْظ .  - 3ة       

 

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثًبدح انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ ..رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد 1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ يبدح انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .3



 

 

  

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبعئهخ يؾذدح . .1
 نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ .ٔمغ دسعبد  .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط   

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ يبدح انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .   -2ط        

 ٚفغش إَاع انًُبْظ ٔػُبفش انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔػُبفشْب  . -3ط       

      ٚمبسٌ ثٍٛ إَاع انًُبْظ ٔاعغٓب.  - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط .االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح  .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ . .2



 

 

  

 

 

 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3 

 

 

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

 نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .ٚغزخذو -1د

 رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ انًُبْظ ٔانكزت انًذسعٛخ .  -2د

 االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثبنًُبْظ انًذسعٛخ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .-3د

  نكزت انًذسعٛخ .االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثبنًُبْظ ٔا  -4د

 ثُٛخ انًمشس .192



 

 

  

 

 

يخشعبد انزعهى  انغبعبد األعجىع

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزعهُى

رًكُن انطهجخ ين   2 االول

يعشيخ و يهى انًنهظ 

 انًذسعٍ

رعشَف انًنهظ  انقذَى 

 وانحذَش
انًشبسكخ  انقُبعُخ

انصفُخ يٍ 

 انزحضُش 
رًكُن انطهجخ ين  2 انضبنٍ

انزعشف عنبصش 

 انًنهظ

رعشف االهذاف 

انزشثىَخ ويصبدسه 

 واشزقبقهب وصُبغزهب .

انًشبسكخ  انقُبعُخ

انصفُخ يٍ 

 انزحضُش 
رًكٍٛ انطهجخ يٍ  7 انضبنش 

انزؼشف ػهٗ اعظ 

انًُٓظ انُفغٛخ 

ٔانفهغفٛخ 

 ٔاالعزًبػٙ  

رُظٛى انًُٓظ ٔإَاػخ 

انًؾٕس٘ ٔانُؾبه 

 انذساعٛخٔانًٕاد 

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 

يفٕٓو انزطٕٚش  رطٕٚش انًُٓظ   7 انشاثغ

,دٔاػٙ انزطٕٚش 

 ,يغٕغبد انًُٓظ

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
االعظ انُفغٛخ  ثُبء انًُٓظ  7 انخبيظ 

ٔانفهغفٛخ 

 ٔاالعزًبػٛخ 

انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .193

 مناهج والكتب المدرسية ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

المناهج المعاصرة،د الدمرداشي عبد المجيد سرحان ،عين شمس،مكتبة  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
 الفالح.

 تطوير مناهج التعليم ،د احمد حسين اللقاني 
 التربية والمناهج ،دفرنسي عبد النور ،دار النهضة .

تطويرها ( باستخدام النماذج ،د  –تقويمها  –تنفيذها  –المناهج )بناؤها 
 ابراهيم مهدي الشلبي،االردن.

دٔس انًؼهى فٙ ثُبء  7 انغبدط

 انًُٓظ
رؾهٛم انكزبة 

 انًذسعٙ 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
االعبط انُظش٘  7 انغبثغ

 نًُٓظ رؾهٛم انًؾزٕٖ
رذسٚت ػًهٙ نزؾهٛم 

 ثؼل انكزت انًذسعٛخ 
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
كتابة االبحاث والتقارير حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن مفردات 

 المقرر.المنهج 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
- 

 
خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب .13

رخزهف يٍ لغى انٗ اخش كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك 

 انمطبػٛخ.
   

                                                                                      

 ًَٕرط ٔفف انًمشس 



 

 

  

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .434
 كلية التربية االساسية     

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .435
 اللغة االنكليزية   

 َجشاط عالل-و 1ن4انهغخ انؼشثٛخ / و اعى / سيض انًمشس .436

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .437

 انفقم انغبثغ–انًشؽهخ انشاثؼخ  انفقم / انغُخ .438

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .439

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .441

 أْذاف انًمشس .441

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

 .تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في اللغة العربية .7

 .تعريف الطلبة باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس .3

 . تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة للغة العربية .4

 المقارنة بين نظريات للقواعد ..تمكين الطلبة من 5

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .194



 

 

  

 

 

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 .انهغخ انؼشثٛخ  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد يبدح  -1أ

 انهغخ انؼشثٛخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ  -2أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ ثؼهى انُفظ ال  -3أ

 . انهغخ انؼشثٛخ 
 .انهغخ انؼشثٛخ  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد ػهى   -4أ
 .انهغخ انؼشثٛخ  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى   -5أ
انهغخ  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ ػهى    -6أ

 .انؼشثٛخ 
  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انُؾٕ .    - 1ة     

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انُؾٕ  يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      – 2ة      

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ  - 3ة      

 

  
 طشائق انزعهُى وانزعهى      

 .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثمٕاػذ انؼشثٛخ .1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2



 

 

  

 

 

 . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ انهغخ انؼشثٛخ3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 ثبعئهخ يؾذدح .اخزجبساد ٕٚيٛخ  .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط   

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ.   -2ط        

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ انهغخ انؼشثٛخ يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      -3ط       

 انُفغٛخ        

      ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 .انؼقف انزُْٙ .2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    



 

 

  

 

 

 

 

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب .13

يؾزشكخ نكبفخ االلغبو  رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك رخزهف يٍ لغى انٗ اخش كَٕٓب يبدح 

 انمطبػٛخ.

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى انؼشثٛخ . .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

 
 ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. انًُمٕنخانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

انُفظ االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ  انهغخ انؼشثٛخ  رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى-2د

 ...انخ(.  

 نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب .انهغخ انؼشثٛخ  االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى -3د

  .انهغخ انؼشثٛخ  االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ ثؼهى   -4د



 

 

  

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .195

 الموجز للدكتور سعيد االفغاني ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ملخص قواعد اللغة العربية للدكتور فواز نعمة  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
كتابة االبحاث والتقارير حول الموضوعات التي تم تناولها ضمن 

 مفردات المنهج المقرر.

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
- 

 ثُٛخ انًمشس .196



 

 

  

 

 

انزؼهى يخشعبد  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 انزٕاثغ 3 االٔل

 انُؼذ
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ انهغخ انؼشثٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 انجذل 3 انضبَٙ

 انزٕكٛذ ػطف انجٛبٌ
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 انؼطف 3 انضبنش 

 ػطف انُغك
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 االدة انؼشثٙ انؾذٚش 3 انشاثغ

 انُٓظخ االدثٛخ
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 انًذاسط انؾؼشٚخ  3 انخبيظ 

 يذسعخ االؽٛبء
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 
 يذسعخ انًٓغش 3 انغبدط

 ًَبرط نؾٛبح ؽبػش
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 



 

 

  

 

 

¶  

 

ٔفف 

 انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .442

   لغى انهغخ األَكهٛضٚخ  انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .443

 و يٛغبء سمب عٕاد-و 1ن-4و-Translation اعى / سيض انًمشس .444

 انزؾنٛش 
 انُضش فٙ االدة انؼشثٙ 3 انغبثغ

 انمقخ ٔانشٔاٚخ
انًؾبسكخ  انمٛبعٛخ 

انقفٛخ فٙ 

 انزؾنٛش 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 انضايٙ انًزبؽخأؽكبل انؾنٕس  .445

 انفقم انغبثغ-انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .446

 عبػخ 45 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .447

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .448

 أْذاف انًمشس .449

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و 
الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب تمكين 

 من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية



 

 

  

 

 

 يخشعبد انًمشس ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .197

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 األعبعٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ -1أ
 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 1رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ

 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ -5أ
   -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح
 

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبرٕ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 1انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخهشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    

 
 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 انزكهى ٔ انكزبثخرطٕٚش يٓبسح -2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ   -4د



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .198

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
هشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

 Principles of 2 ٔانضبَٙ -األٔل
translatione 

Presentatio رشعًخ
n             and  
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Literal 2 ٔانشاثغ-انضبنش

translation 
 Presentatio

nand 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 2  ٔانغبدط-انخبيظ

  

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Translation of 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

words 
sentences  

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Translation of 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

paragraphss 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 Examination 2 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

  

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .199

 Translation with reference to English and ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
Arabic –guide by fraghal and shunnaq 

 Principles of                                                       ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2
translation –by youel Aziz.         

وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                 اـ انكزت 

 ) انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,....  (
 

ة ـ انًشاعع االنكزشونُخ, يىاقع االنزشنُذ 

.... 
 

 

Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 

 Cultural 2 انخبيظ ػؾش-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش
differences 

and problems 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .211

   
 األهالع ػهٗ انذٔسٚبد ٔ انًٕالغ األنكزشَٔٛخ  ٔ ٔسػ انؼًم  ٔرذسٚت انكبدس انزذسٚغٙ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .451

   لغى انهغخ األَكهٛضٚخ  انمغى انؼهًٙ  / انًشكض .451

 َضاس ؽغٍٛ -و 1ن-4و-Textbook analysis اعى / سيض انًمشس .452

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .453

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 انفقم –انًشؽهخ انشاثؼخ  انفقم / انغُخ .454

 عبػخ 31 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .455

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .456

 أْذاف انًمشس .457

العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث 
تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب 

 من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية



 

 

  

 

 

 يخشعبد انًمشس ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .211

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ
 رًكٍٛ انطبنت يٍ انًٓبسد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1أ
 رطٕٚش يٓبسح االنًؾبدصخ يٍ خالل انًُبلؾخ-2أ

 1رطٕٚش انكزبثخ يٍ خالل انُؾبهبد داخم ٔ خبسط انقف -3أ

 رطٕٚش انمذسح ػهٗ انزؼجٛش األدثٗ-4أ
 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ -5أ
   -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 هشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ ػشك انًبدح
 

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 



 

 

  

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 1هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 
 هشائك انزمٛٛى    

 
 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ   -4د



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .212

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
هشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

 Structure of 2 ٔانضبَٙ -األٔل
textbookse 

Textbook 
analysis 

Presentatio
n             and  
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Eclectic 2 ٔانشاثغ-انضبنش

method 
 Presentatio

nand 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 2  ٔانغبدط-انخبيظ

  

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 General 2 ٔانضبيٍ-انغبثغ

considerations 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
Communicativ 2 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

e approach 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 2 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

,methods of 
 Presentatio

n and 
Oral or 
written 



 

 

  

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .213

 ,Principles and techniques by-Alhamash I kh ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Language and linguistics by-John lyons                                                                    ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ 

) انًغالد    ثٓب              

 انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (

 

teaching 

  

discussion test 

 Teachers and 2 انخبيظ ػؾش-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش
textbooks and 

language 
learning 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ 

 االَزشَٛذ ....
 

 
 

.  
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 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ-كهٛخ انزشثٛخاألعبعٛخ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .458

   لغى انهغخ األَكهٛضٚخ  انًشكضانمغى انؼهًٙ  /  .459

 عشاة لبدس -د– 1ن-4و– Grammar اعى / سيض انًمشس .461

 انضايٙ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .461

 انفقم انغبثغ-انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .462

 عبػخ 45 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .463

 2117-11-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .464

 أْذاف انًمشس .465

تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب األدبي للطالب و يهدف المقرر الى 
تمكين الطالب فى الجانب المعرفى و العلمي و التربوى وتطوير شخصية الطالبمن خالل التركيز على بناء شخصيا الطالب 

 -من خالل الدروس و المواد التربوية و الثقافية



 

 

  

 

 

 وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُىيخشعبد انًقشس  .235

 األهذاف انًعشيُخ   -أ
 رًكُن انطبنت ين انًهبسد انهغىَخ األعبعُخ-1أ
 رطىَش يهبسح االنًحبدصخ ين خالل انًنبقشخ-2أ

 3رطىَش انكزبثخ ين خالل اننشبطبد داخم و خبسط انصف -3أ

 رطىَش انقذسح عهً انزعجُش األدثً-4أ
  رطىَش اعهىة انجحش انعهًً-5أ
   -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس.   -ة 

 رؾغٍٛ يٓشاد انطبنت انهغٕٚخ– 1ة

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٗ – 2ة

 رؾغٍٛ انمذسح فٙ انزؼجٛش – 3ة

 رطٛش يٓبسح انكزبثخ    -4ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ػشك انًبدحهشٚمخ ػشك انًبدح ثؾكم ػبيٙ ؽذٚش ٔاعزخذاو اعهٕة انًُبلؾخ فٙ 
 

 

 



 

 

  

 

 

 هشائك انزمٛٛى      

 
 األخزجبساد انؾفٓٛخ-1

 األخزجبساد انزؾشٚشٚخ-2

 انُؾبهبد ٔ انجؾٕس-3

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزشكٛض ػهٗ األْذاف انزشثٕٚخ-1ط

 رشعٛخ األْذاف انؼهًٛخ-2ط

 رطٕٚش األْذاف انًؼشفٛخ-3ط

 رشعٛخ األْذاف األَغبَٛخ انؼبيخ  -4ط

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 -هشٚمخ ػشك انًبدح انزؼهًٛٛخ ثبعٕة ؽذٚش يغ اعزخذاو انزمُٛبد انؾذٚضخ يغ اػطبء فشفخ نهًُبلؾخ

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشائك انزمٛٛى    

 
 األعئهخ انؾفٓٛخ-1

 األعئهخ انزؾشٚشٚخ -2

 

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

 رطٕٚش انًٓبساد انهغٕٚخ األعبعٛخ-1د

 رطٕٚش يٓبسح انزكهى ٔ انكزبثخ-2د

 رطٕٚش ؽخقٛخ انطبنت-3د

 رطٕٚش اعهٕة انجؾش انؼهًٙ   -4د



 

 

  

 

 

 ثُٛخ انًمشس .216

انغبػب األعجٕع

 د
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع
هشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى

 انزمٛٛى

 The structure 3 ٔانضبَٙ -األٔل
of the 

sentencee 

Presentatio لٕاػذ
n             and  
discussion 

Oral or 
written 

test 
The auxiliary  Presentatio 3 ٔانشاثغ-انضبنش

nand 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Examination 3 ٔانغبدط-انخبيظ

  

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
transformatio 3 ٔانضبيٍ-انغبثغ

nalprocess 
 Presentatio

n and 
discussion 

Oral or 
written 

test 
 Relative 3 ٔ انؼبؽش-انزبعغ

constructions
w 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 Examination 3 ٔ انضبَٙ ػؾش-انؾبد٘ ػؾش

  

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 
 Lexical 3 انخبيظ ػؾش-انشاثغ ػؾش-انضبنش ػؾش

features'passiv
e 

transformatio
n 

 Presentatio
n and 

discussion 

Oral or 
written 

test 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .217

 Transformational grammar by-Bruce,l ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 Linguistics                                                               ـ انًشاعع انشئُغُخ )انًصبدس(  2
by-David crystal 

اـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب                 

 ) انًغالد انعهًُخ , انزقبسَش ,....  (
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 األطالع عهً انذوسَبد و انًىاقع األنكزشونُخ  و وسػ انعًم  ورذسَت انكبدس انزذسَغٍ-1

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 ٔفف انًمشس

 

 انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .466
 كلية التربية االساسية     

 / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .467
 االنكليزية  

 ػقبو عشؽبٌ  1ن-4انؾبعجبد /و اعى / سيض انًمشس .468

 انضايٙ  أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .469

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

  

 

 

 انغبثغانفقم -انًشؽهخ انشاثؼخ انفقم / انغُخ .471

 31   )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .471

 1/11/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕفف  .472

 أْذاف انًمشس .473

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان .219

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 .انؾبعجبد  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى يٍ خالل اعزٛؼبة يفشداد  -1أ

 انؾبعجبد رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انُظشٚبد انزٙ اْزًذ ثؼهى  -2أ

  -4أانؾبعجبد  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ػٍ اثشص انؾخقٛبد انزٙ اْزًذ   -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نزؾهٛم ٔرفغٛش َظشٚبد االَزشَذ .
 هجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى انًمبسَخ ثٍٛ َظشٚبد ػهى انُفظ انًُٕ .رًكٍٛ انط  -5أ
 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انؾقٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ثبْى انًقبدس ٔانًشاعغ دساعخ االَزشَذ .   -6أ



 

 

  

 

 

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انؾبعجبد.    - 1ة     

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انؾبعجبد يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      – 2ة      

 انُفغٛخ        

 ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ  - 3ة      

 

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .انؾبعجبد  .رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕمٕػبد انًزؼهمخ ثؼهى 1

 .رٕمٛؼ ٔؽشػ انًبدح انذساعٛخ يٍ لجم اعزبر انًبدح .2

 .انؾبعجبد  . يطبنجخ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔاالهالع ػهٗ يقبدس دساعخ ػهى 3

 
 هشائك انزمٛٛى      

 ثبعئهخ يؾذدح .اخزجبساد ٕٚيٛخ  .1
 ٔمغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ ٔانًؾبسكخ انقفٛخ . .2
 اخزجبساد ؽٓشٚخ ثبعئهخ يٕمٕػٛخ ٔيمبنٛخ . .3



 

 

  

 

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 جشَبيظ انخبفخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ-1ط   

 رؾهٛم ثؼل انًقطهؾبد انؼهًٛخ فٙ ػهى انؾبعجبد.   -2ط        

 ٚفغش انُظشٚبد انزٙ دسعذ ػهى انؾبعجبد يٍ عٕاَت انًؼشفٛخ ٔاالخاللٛخ ٔاالعزًبػٛخ      -3ط       

 انُفغٛخ        

      ٚمبسٌ ثٍٛ ْزِ انُظشٚبد يٍ عٕاَجٓب انًخزهفخ ػهٗ ٔفك انًشؽهخ انؼًشٚخ .  - 4ط       

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .هشٚمخ ؽم انًؾكالد .1

 انزُْٙ . .انؼقف2

 .هشٚمخ نًؾبكبح 3
 هشائك انزمٛٛى    

 االيزؾبٌ  انزؾشٚش٘ نمٛبط لذسح انطبنت ػهٗ انزفكٛش ٔانزؾهٛم ٔاالعزُزبط . .1
 .انؾبعجبد  كزبثخ ثؾٕس ػٍ ثؼل يٕمٕػبد ػهى  .2
 ايزؾبَبد ٕٚيٛخ ثزٕعّٛ اعئهخ فكشٚخ ٔاعزُزبعٛخ .  .3

 

 

 



 

 

  

 

 

 .تمكين الطلبة من معرفة ابرز الموضوعات وفهمها بشكل دقيق .1

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

 ٚغزخذو نًقبدس ٔانًشاعغ انًؼبفشح .-1د

 االخشٖ )انزشثٕ٘ ,االعزًبػٙ ...انخ(.   انؾبعجبد  رؾكٛم يغًٕػخ يٍ انطهجخ نذساعخ نؼهى -2د

 انًُٕ نضٚبدح يؼبسف انطهجخ ٔرُٕػٓب . انؾبعجبد  االفبدح يٍ يإعغبد انذٔنخ راد انؼاللخ ثؼهى -3د

  .انؾبعجبد  االفبدح يٍ انًشاكض انؼهًٛخ انزٙ رنى انٕصبئك ٔانًكزجبد راد انقهخ   -4د

 .انحبعجبد.تمكين الطلبة من فهم  المصطلحات العلمية في علم 7

 باهم المصادر والمراجع المعتمدة في التدريس ..تعريف الطلبة 3

 .انحبعجبد. تمكين الطلبة من فهم النظريات المفسرة لعلم 4

 .انحبعجبد.تمكين الطلبة من المقارنة بين نظريات 5

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .211

 Ic3 علم الحاسبات و  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

   Models of computer by Hohn Savage ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًقبدس(  2



 

 

  

 

 

)  اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب                 

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... 
   . Models of computer by Hohn Savage 

 - ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ....

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
انٕؽذح /  اعى

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

رؾغٛم ثشايظ  3 االٔنٕ انضبَٙ

 االكغم

 أايش لبئًخ يهف

انؼًهٙ  انؾبعجبد 

 ٔانزطجٛمٙ
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

كٛف اَؾبء عذٔل  3 اانضبنش ٔانشاثؼٙ

 ثجشَبيظ اكغم
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 أايش انؼشك 3 اانخبيظ ٔ انغبدط

 أايش االدساط
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

 أايش انزُغٛك 3 اانغبثغ ٔانضبيٍ

 ادساط ؽبنخ
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

اَؾبء انًخططبد  3 انزبعغ ٔ انؼبؽش 

 انجٛبَٛخ
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

اانؾذٖ ػؾشٔانضبَٙ 

 ػؾش
 انفٕرٕؽٕة 3

 اػذاد يغبؽخ انؼًم
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش   

اانضبنش ػؾش ٔانشاثغ 

 ػؾش
 انًؾبسكخ انقفٛخ فٙ انزؾنٛش    ؽشػ ادٔاد انزؾذٚذ 3

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ : اػزًبد كزبة ٚؼذ يٍ لجم رٔ٘ االخزقبؿ ثذال ػٍ انًهضيخ انزٙ كضٛش يب رخزهف يٍ لغى انٗ اخش .13

 رزنًٍ عًٛغ انًفشداد انًؾذدح ػهٗ ٔفك انمطبػٛخ. كَٕٓب يبدح يؾزشكخ نكبفخ االلغبو 



 

 

  

 

 

 


