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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 رص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الف

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2
 لغُ اٌؼم١ذح ٚاٌفىش االعالِٟ 

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىٍٛس٠ٛط  ػم١ذح ٚفىش اعالِٟ 

 اعُ اٌؾٙبدح إٌٙبئ١خ  .4
 طاٌجىبٌٛس٠ٛ

  :ٌٕظبَ اٌذساعٟ ا .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
 

 اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7
 رذس٠ت ص١فٟ

 15/12/2119 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

1.9 pronouns 

2.9.countries and nationalities  

3.9.jobs/negation/ short answers  

4.9.oppositions/has and have for position    

9.5  uses of like/ uses of indefinite articles . 

Surat al-fatihah / the hadith 6.9 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 ثخ اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّبدح ثّب ٠خص اٌّفشداد اٌّطٍٛ  - 1أ

 إػذاد خطػ ١ِٛ٠خ -2أ

 اعزخذاَ  اٌؼشٚض اٌف١ذ٠ٛ٠خ  ٚاٌجشث٠ٕٛذ أصٕبء اٌؾشػ  -3أ

 إػذاد اٌٛعبئً اٌزٛظ١ؾ١خ -4أ

 إػذاد رمبس٠ش ِخزصشح ٌجؼط اٌّٛاظ١غ -5أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة 

 ٚخبصخ اٌّؼبصشح ِٕٙب وضشح األِضٍخ  – 2ة 

 ٌّبَ ثأُ٘ االساء اٌجٕبءح ِٓ اٌىزبة اٌّمشس ِٚٓ اٌّصبدس اٌّغبػذح    اال – 3ة 

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء ِؾبظشح

 ٚاٌّؾبٚسح اٌفؼبٌخ ِٕبلؾخ اٌطٍجخ

 ِٓ خالي اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة ٚاالعزٕجبغ شاٌزفى١ ٙبسحِ

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 خ٠ش٠رؾش خٙش٠اخزجبساد ؽ

 خ١ٙؽف خ١اعجٛػ اخزجبساد

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 غشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ط         

 غشػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ  -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط

 اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ -4ط   

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚاالعجٛػ١خ ٚظغ خطخ  ٌطشػ األعئٍخ ٚٚظغ األعئٍخ ٚغشػ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ ا١ِٛ١ٌخ

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 . اػزّبد إٌّبلؾبد اٌصف١خ1

 . ؽً األعئٍخ اٌّطشٚؽخ2

 ّب ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ. اإلعبثخ ػٓ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ رم3١

 . اٌزفبػً ٌذٜ اٌطالة ِغ االعزبر ٚاٌّفشداد4
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 .اٌؾخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ  -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِٓ خالي اٌّطبٌؼبد لؾبد اٌصف١خِزبثؼخ أعٍٛة إٌّب -3د

 اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب إلغٕبءرؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ  -4د   

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

. اعزخذاَ غش٠مخ إٌّبلؾخ  ٚؽً اٌّؾىالد  ٌطشػ ِضً ٘زٖ اٌّٛاظ١غ اٌخبسع١خ اٌزٟ رصت فٟ ِغشٜ أٚ ِغبس 

 ع اٌذساعٟ ِغ أعئٍزٙب.اٌّٛظٛ

 

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ          

 
 خ٠ٚاٌؾفٛ خ٠ش٠االخزجبساد اٌزؾش

 (ٚإٌؾبغبد اٌصف١خ ٚاٌزمبس٠ش ِزٕٛػخ ) وزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌّمبالد خ١ّ١رؼٍ أؾطخ
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 ؼزّذحاٌغبػبد اٌّ           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 صجبؽٟ  اٚي
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 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌؾخصٟ .12

 . أعداد برانمج للمقرر الدراسي  لكل مادة دراسية من قبل التدريسي نفسو 1
 . متابعة الربانمج بدقة2
 عداد األسئلة وادلناقشات الصفية وتقييم الطلبة . أ3
 .استخدام وسائل تعليمية مناسبة4
 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 
 (واالديب العلمي)  االعدادي شهادة الادلتعلم حاصال على  كونيان 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

1. new headway plus. 
2. some Islamic books 

Google scholar. -3 موقع الباحث العلمي على حمرك البحث 
 .ضيةاالفرتاادلكتبة .4
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 ناهجهخرجاث التعلن الوطلىبت هن البر 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ً صباحٍاول
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚصاسٖ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ / لغُ اٌؼم١ذح 

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 أؽىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .4
 ٠ِٟٛ  ػجش االٔزشٔذ / ثشٔبِظ والط سَٚ + ١ِذ 

 اٌفصً / اٌغٕخ .5
 الٌٚٝاالٚي اٌّشؽٍخ اف 

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ خالي اٌفصً 31عبػخ اعجٛػ١ب / 2

 15/12/2119 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 قتطبي خالل من توذا رتطوي يف تساعده اليت الالزمة اراتدله.اكساب الفرد اخلربات وادلعلومات وا1
  نهاالستفادة موا ةيوميال اةاحلي يف اراتهادلعلومات وادل ذه٘
 ويف ةيميوالتنبؤء حبدوث ادلواقف التعل ةيميالتعل ةيادلتعلقة ابلعمل ةالسلوكي ر٘الظوا فهماىل  سعىي.2
 . يهاعل طرةالسي وحماولة اطهضب ةيانهال
 من مشكالت ميوالتعل ةيالرتب دانييف م قومي.حل ما3

 
 
 
 
 

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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 زم١١ُٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌ ّمشسبد اٌِخشع .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 خاٌّؼشف١ ٘ذافاأل -أ

 اٌخطٛح ٘زٖثٍَٛ ، ٚ ف١اٌّٛعٛدح فٟ رصٕ بداٌّغز٠ٛ أدٔٝ ٚرّضً(  اٌّؼٍِٛبد أعززوبس)  ٙبث ٚٔؼٕٟ

اٌطبٌت أٚ  زّى٠ٓ( األػٍٝ ، فجؼذ أْ  خ١) اٌّؼشف خاألدساو١ إٌؾبغبد ًٌىً ا أعبط ٚرؤِٓ ،ً أٚال رأرٟ

 ٘ٛ( ، ٚاٌّغزٜٛ اٌضبٌش  ِخِؼٕٝ ٌٍّؼٍٛ ُرمذ٠) ُٙاٌزؾٛي اٌٝ اٌف ّٙى٠ّٕؼٍِٛبد اٌّزذسة ِٓ أعززوبس اٌ

 م٠َٛ، ٚ خ١ِٛ١اٌ بح١أٚ فٟ اٌؾ ذح٠ألعزؼّبي اٌّؼشفخ أٚ اٌّجبدئء فٟ ؽبالد عذ ش١ؾ٠، ٚاٌزٞ  كاٌزطج١

 بد٠اٌّغزٛ ِٓ ِٙٛخاٌّؼٍِٛبد اٌّف  ك١ِٓ خالي رطج خاٌؼ١ٍّ اٌّؾبوً ثؾً اٌّغزٜٛ ٘زااٌّزؼٍُ ظّٓ 

ػٓ رغضئخ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼمذح اٌٝ أعضاء أثغػ ،  ػجبسح ٘ٛٚ ًاٌزؾ١ٍ ٙٛاٌغبثمخ ، أِب اٌّغزٜٛ اٌشاثغ ف

ِٓ  زأٌف٠ٚ تاٌزشو١ ٘ٛ اٌخبِظ ٚاٌّغزٜٛ ، اٌغبثمخ اٌّشاؽً فٟ األثغػ األعضاء ٘زٖرُ رؼٍُ  ش١ؽ

ٓ لجً ، ٚرٌه ِٓ خالي دِظ اٌّؼٍِٛبد اٌ ى٠ٓخٍك ؽٟء ٌُ  خ١ػٍّ ًِ  فٟ ٙبزٟ رُ رؼٍِّٛعٛد ا 

ِٓ األؽىبَ اٌصبدسح  زأٌف٠ثٍَٛ ، ٚ ف١األػٍٝ فٟ رصٕ ّغزٜٛاٌ ٘ٛ ١١ُاألدٔٝ ، ٚاٌزم بداٌّغز٠ٛ

 ، ِؼطٝ ٙذفٔٛع ِب ٚرٌه ثبٌٕغجخ ٌ ّخ١اٌغبثمخ ِٓ اٌزؼٍُ ٚرٌه ثبٌؾىُ ػٍٝ ل بد٠اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌّغزٛ

 ِؾذد. بسِؼ١ ثبعزؼّبي

 اوشح (اٌززوش) أعزذػبء اٌّؼٍِٛخ ِٓ اٌز - 1 أ

 اٌّؼٍِٛبد( ؼبةٚاعز١ ادسان)  ُٙاٌف -2 أ

 ( ذحعذ٠ ِٛالف فٟ ٙ)أعزؼّبي ِب عجك رؼٍّ ك١اٌزطج -3 أ

 ٚاٌزغضئخ اٌٝ ػٕبصش ِٚىٛٔبد( ه١) اٌزفى ١ًاٌزؾٍ -4 أ

 (ذ٠وً عذ ٠ٓاالعضاء ٌزىٛ غ١) رغّ ت١اٌزشو -5 أ

  (ش١٠) أصذاس ؽىُ ػٍٝ اٌّٛظٛع ثٕبء ا ًػٍٝ ِؼب ٠ُاٌزمٛ -6 أ
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة 

 اٌّؼبصشح اٌزٟ ٠ّىٓ سثطٙب ثبٌّفشداد وضشح األِضٍخ  – 2ة 

    ِمبسٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ثٕبءح – 3ة 

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاٌزٛصً اٌٝ اٌّشاد ِٓ اٌزؼٍُ  ، األعزٕزبط ش١ٌؼت األدٚاس ، األوزؾبف ، اٌزفى

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 

 (ش٠ٞزؾشاٌؾفٛٞ ، اٌ،  ١ِٟٛاٌ) ِٕٙب: أخزجبساد ِزٕٛػخ 
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 غشػ األعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف  -1ط

 اٌذساع١خ  ّٛادب ٌٍػ أعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙغش -2ط

 ِٛظٛػ١خػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ فىش٠خ  -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ -4ط   

  
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌطبٌت دٚس األعزبر  ّض٠ًٚاس أْ ٌؼت األد مخ٠اٌشاعؼخ /، اٌمبء ِؾبظشح / )غش خ٠اٌّؾبسوخ / إٌّبلؾخ /اٌزغز

 (ٌٗمبء ِؾبظشح ػٍٝ صِالئفٟ ا

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 خ٠ش٠، أخزجبساد رؾش خ٠،أخزجبساد ؽفٛ خ١، فصٍ خ٠ِٛ١أخزجبساد 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ٌّصبدس اٌخبسع١خ ِزبثؼخ ا -1د

 ر١ٙئخ األعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِزبثؼخ أعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ -3د

 ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼشض ثؾىً ف١ذ٠ٛ ػٍٝ سٚاثػ ػ١ٍّخ سع١ّخ -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 إٌّب٘ظ ِمشس ِٓ لجً اٌٛصاسح  - ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 للغة االنكليزيةا  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

      اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب           

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 اللغة االنكليزية -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اللغة االنكليزية والقريبة عناملواقع االلكرتونية ذات الصلة البعيدة  

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 . اٌطٍجخ ٘بْٚعٍظ اٌٝ ار ١ُاٌّفشداد ثؾىً عٍ صبي٠ؽذثضخ ال خ١ٚعبئً ِؼشف ك١.رطج1 

ٚاعز١ؼبثٙب ِٓ خالي اٌذساعخ ثؼّك ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ  اٌغ١شحٚاٌفُٙ اٌصؾ١ؼ ٌذساعخ ا اٌؾٛاس ٘بِؼ غ١. رٛع2

ٚرمجً االخش٠ٓ ثؼ١ذا  ؼ٠ٚاٌزؼب ع٠ّٓثّب  ٚاالفىبس اٌزٟ ٠ؾٍّٙب االخشإٌج٠ٛخ  دساعخ اٌغ١شح االخش٠ٓ ِٓ خالي 

  .اٌفىشٞٚػٓ اٌزؼصت اٌذ٠ٕٟ 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 عاٌّٛظٛ
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 األٚي 

 ثٛسث٠ٕٛذ 

pronouns  اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌضبٟٔ 

 ثٛسث٠ٕٛذ 

Countries and 

nationalities 
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

 شاٌضبٌ
 
 

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2

 ثٛسث٠ٕٛذ 

Jobs / negations/ short 

answers 
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌشاثغ

 ثٛسث٠ٕٛذ 

Oppositions/ has and 

have for posession  
اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 ِظاٌخب
 ثٛسث٠ٕٛذ 

Uses of like / uses of 
indefinite articles  

اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ 

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

اٌمبء ِؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض  2 اٌغبدط 

 ثٛسث٠ٕٛذ 

Surat al-fatihah  اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ

ؾبظشح ف١ذ٠ٛ٠خ ٚػشض اٌمبء ِ 2 اٌغبثغ

 ثٛسث٠ٕٛذ 

The hadith  اٌؾعٛس  غشػ االعئٍخ

االخزجبساد 

 اٌزفبػً اٌصفٟ
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 دمحم سؽ١ذ اؽّذَ.َ 

 للغة االنكليزيةمادة ا


