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 1الصفحح 

 
  

     

 وصف الثرناهح األكادَوٍ        

 

 

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

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ / عبِؼخ د٠بٌٝ 

 / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2
 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

  إٌّٟٙ
 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4
   ثىبٌٛس٠ٛط ٌغخ أى١ٍض٠خ

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
 اػزّبد ِؼب١٠ش األرؾبد ٌٍغبِؼبد اٌؼشث١خ

 اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7
 ٟٚصاسح اٌزشث١خ  / ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ  اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّ

 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8
28/7/2116 

 أهذاف الثرناهح األكادَوٍ .9

 .جادة اللغة االنجلٌزٌة بكافة مهاراتها اللغوٌة وخلفٌتها الثقافٌةتأهٌل الطلبة على إ -

 التطبٌقً والنظري. والترجمة وتدرٌس اللغة دبًإجادة التحلٌل النقدي واالتمكٌن الطلبة من  -

لغة  ختبرأسالٌب التعلٌم الحدٌثة من أفالم وشرائط فٌدٌو وممن  االلمام بطرائق تدرٌس متنوعة  -

 وغٌرها تؤهلهم على تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة بصورة فاعلة ومؤثرة. وصوتٌات

 صقل مهارات التفكٌر النقدي واإلبداعً لدى الطالب وتنمٌة قدراتهم البحثٌة فً مجال التخصص.  -

ٌقٌة والمقارنة فً مجاالت اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها إجراء البحوث النظرٌة والتجرٌبٌة والتطب -

 وطرائق التدرٌس المختلفة. واللغوٌات

تشجٌع الفهم النقدي لفكر وثقافات العالم المتحدث باإلنجلٌزٌة، وفتح قنوات الحوار الثقافً مع األمم  -

 .والشعوب المتحدثة باإلنجلٌزٌة
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 زؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  االهذاف الوعرفُح  - أ
 .ٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خِٚخبسط ٔطك اٌىٍّبد فٟ ا ِؼشفخ ٚفُٙ اٌمٛاػذ اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ -1أ

 .ٚرؾ١ًٍ ٔصٛصٙب ِؼشفخ ٚفُٙ أعب١ٌت اٌزؼج١ش اٌٍغٛٞ ٚاألدثٟ اٌشبئؼخ فٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ -2أ

 ٚاٌّؼبصش٠ٓ فٟ رشاس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٚفُٙ ِؼشفخ أشٙش األدثبء ٚاٌّفىش٠ٓ ٚػٍّبء اٌٍغخ اٌمذِبء  -3أ

 أُ٘ ٔزبعُٙ األدثٟ ٚاٌفىشٞ.     

  ِؼشفخ ٚفُٙ أُ٘ اعب١ٌت ٚطشق اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ  ثبإلظبفخ اٌٝ اُ٘ ٚعبئً اٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ  -4أ

     رذس٠ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ.ٚٚاالخزجبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ       

 ثرناهح لخاصح تالا َحرالوها األهذاف –ب 

 

 ٠زذسة اٌطالة ػٍٝ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ األعبع١خ وىزبثخ اٌغًّ رذس٠جب دل١مب . -1ة 

   رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبسارُٙ فٟ اٌزؾذس ٚاالعزّبع ١ٌىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ أْ ٠زؼبٍِٛا ِغ  -2ة

 ِٛالف   اٌزٛاصً اٌخبصخ        

 ٌمشاءح ٌٍطالة رّش٠ُٕٙ ػ١ٍٙب و١ّىب١ٔى١خ اٌمشاءح، ٚرم١ٕبد اٌمشاءح        رمذ٠ُ ِٙبساد ٚاعزشار١غ١بد ا - 3ة 

 ِٚٙبساد اعزخذاَ اٌّفشداد .         

 ر١ّٕخ لذساد اٌطالة ػٍٝ ِٙبساد اٌىزبثخ ِضً االعزالي ِٓ اٌؾمبئك ٚاٌٛلبئغ اٌّمذِخ فٟ لطغ  - 4ة 

 ٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ ٚعٙبد إٌظش ٚاٌؾمبئك اٌضبثزخ.اٌمشاءح اٌّخزبسح، ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ ر١ّٕخ لذسارُٙ ػ         
 طرائك التعلُن والتعلن      

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاظ١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼشفخ ٚإٌظُ اٌّٛظؾخ فٟ أ. -

 رٛظ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ ِٓ لجً اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ثبعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌصف١خ اٌّخزٍفخ ٌشذ أزجبٖ  -

 طٍجخ.اٌ      

 صمً اٌّؼشفخ اٌزار١خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي اٌزأو١ذ ػٍٝ اداء اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٌٍّفشداد اٌذساع١خ.  -

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاالعزىشبف اٌزارٟ ٌٍّؼشفخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّىزجبد ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ  -

 ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِؼشفخ اظبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.      

 اٌطٍجخ فٟ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚاالثذاػٟ ِٓ خالي صعُٙ ثذٚساد رؼ١ّ١ٍخ اظبف١خ ٌٍّٛاد                        رؾغ١ٓ ِٙبساد  -

 اٌذساع١خ.      
 طرائك التقُُن      

 

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ. -

 دسعبد اٌّشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ اٌصؼجخ ٌٍطٍجخ. -

 ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب . ٚظغ دسعبد -
 الىخذانُح والقُوُح . األهذاف -ج

 

 أْ ٠صف اٌطبٌت أ١ّ٘خ رؼٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ. -1ط         

 أْ ٠شبسن اٌطبٌت فٟ ٔشبطبد اٌمغُ. -2ط        

 .اٌّؾبظشحفٟ  ثبٌّٕبلشبد اٌذٚس٠خأْ ٠شغغ اٌطبٌت صِالءٖ ػٍٝ االٌزضاَ  -3ط        

   أْ ٠مذس اٌطبٌت إعٙبِبد اٌؼٍّبء ٚإٌّظش٠ٓ فٟ رط٠ٛش اٌٍغخ. -4ط        
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 طرائك التعلُن والتعلن     

 

صٛسح  ٌٕمًػشض األفالَ ٚأششطخ )اٌف١ذ٠ٛ( أٚ  اٌّذاسط إٌّٛرع١خ   اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌجؼط -

أص١ش ؽذ٠ضه ِغ فأ٠ّٙب أثٍغ فٟ اٌز ٚاٌزؼشف ػٍٝ صمبفخ اٌذٚي اٌزٟ رزىٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚالؼ١خ 

 . اٌطالة؟ أَ ِشب٘ذرُٙ ٌشش٠ط )اٌف١ذ٠ٛ(

ًِ ثٕه ِؼٍِٛبد رغّغ ف١ٗ األخجبس ٚاٌمصص ٚثؼط إٌّغضاد اٌزٟ رٛعذ فٟ اٌج١ئخ ٚاٌصؾف  -

االعزبر ٚاٌّغالد ٚاٌىزت ٚرٌه ثئششان اٌطالة فٟ رٌه اٌّغبي وٕشبط ٌُٙ، ػٍٝ أْ رىْٛ ِّٙخ 

 .فٟ دػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ إششاف١خ صُ رغزخذَ رٍه اٌّؼٍِٛبداٌغبِؼٟ 

ػشض اٌذسٚط دِٚبً ثأعب١ٌت ِخزٍفخ ٚطشائك ِزٕٛػخ ِغزخذِبً اٌزش٠ٛك ِٚٓ رٍه األعب١ٌت  -

 خصٛصب فٟ اٌّٛاد االدث١خ. أعٍٛة اٌمصخ اٌزٞ ٠ؼزجش أُ٘ ٚع١ٍخ ٌذػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ

رفى١ش  غ رزطٍتّٛاظ١اٌرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبظشاد ٌّٕبلشخ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ  -

 ٚرجبدي ٚرمجً اساء اٌطشف االخش. ٚرؾ١ًٍ

 

 
 طرائك التقُُن    

 
 .اعزجبٔخ اال٘زّبَ ٚاٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد -
 اٌّالؽظخ -
 دسعبد ِؾذدح ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٓ خالي وزبثخ اٌزمبس٠ش اٌزار١خ ؽٛي ِٛظٛع اٌّؾبظشح. -

 
 

 

 .الشخصٍ(رخري الوتعلقح تقاتلُح التىيُف والتوىر األ )الوهاراخالونقىلح التأهُلُح و الوهاراخ العاهح-د 

 

 اٌزٛاصً ثئ٠غبث١خ ِغ ا٢خش٠ٓ.اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚإداسح اٌفش٠ك ٚ -1د

 عّغ ٚػشض اٌّؼٍِٛبد ثطش٠مخ ِالئّخ.اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش فٟ وٍّخ ِٛعضح ٚ -2د

 .بي ػٍّٗاٌمذسح ػٍٝ الزشاػ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ألٞ ِشىٍخ لذ رٛاعٙٗ فٟ ِغ -3د

 فٟ ِغبي رخصصٗ.ٚرٛظ١فٙب اٌّؼٍِٛبد  اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١باٌمذسح ػٍٝ  -4د

 طرائك التعلُن والتعلن          

 ٚظغ ِٕب٘ظ رذس٠غ١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌذٚائش اٌزٟ عٛف ٠زؼبًِ ِؼٙب. -

 ٚظغ ِٕب٘ظ رذس٠غ١خ ِٓ لجً اٌمغُ ِشبثٙخ ٌج١ئخ اٌؼًّ . -

 بد ِٚؼب٘ذ رذس٠ج١خ.اسعبي اٌطٍجخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِؤعغ -
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 رذس٠ت اٌطٍجخ ثخجشاد رؾبوٟ اٌٛالغ. -

 دػٛح ثؼط اٌغٙبد ا١ٌّٕٙخ ٚرٕظ١ُ ٌمبءاد ِغ اٌطٍجخ. -

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌّشىالد ، ٚإ٠غبد ث١ئخ خصجخ ٌإلثذاع .  -

 رشغ١غ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚإصذاس األؽىبَ . -

 بِبرُٙ ٚؽبعبرُٙ.ص٠بدح اؽزشاَ ٚرفُٙ اٌطٍجخ  ٌمذساد ا٢خش٠ٓ ٚا٘زّ -

 
 طرائك التقُُن          

 

 رطج١ك إعشاءاد اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ثٕبًء ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم١١ُ. -

 رٛف١ش ِؼب١٠ش ػبدٌخ ٚصؾ١ؾخ ٚؽغٕخ ا١ٌٕخ ٚغ١ش ِزؾ١ضٖ ٠ّىٓ ػٍٝ أعبعٙب اٌزم١١ُ. -

 ء اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌغذاسح.رٛف١ش ِؼب١٠ش ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اإلخز١بس ثشثط ٔزبئظ ػ١ٍّخ اإلخز١بس ِغ رم١١ُ األدا -

 
 تنُح الثرناهح هذج و .11

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح عٕٛاد  4ِذح اٌجشٔبِظ : 

 دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 رزطٍت )ط( عبػخ ِؼزّذح
اٌّغزٜٛ / 

 اٌغٕخ

سِض اٌّمشس 

 أٚ اٌّغبق
 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح

 

 ع ْ

 

 اٌّشؽٍخ

 

 االٌٚٝ

 

 

 

 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد  1 2 ى١ٍضٞإٌؾٛ االٔ 

عبػخ )ِٓ ظّٕٙب  15اٌّزخصصخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد ػذد 

 عبػبد 4:زشث٠ٛخاٌ

 

اخشٜ ذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّٛاد ػ

:5 

 

 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 8اٌؼ١ٍّخ : 

 1 2 ػٍُ االصٛاد اٌٍغ٠ٛخ 

 1 1 االٔشبء  

 1 1 العز١ؼبةا 

 2 - اٌّؾبدصخ 

 1 2 اٌّذخً اٌٝ االدة االٔى١ٍضٞ 

 - 2 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 1 1 ؽبعجبد 

 - 1 ؽمٛق أغبْ ٚد٠ّمشاط١خ 

 - 2 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ 

 عبػخ 24اٌؼذد اٌىٍٟ : . 2 اعظ رشث١خ 

 اٌّشؽٍخ

 اٌضب١ٔخ 

 
 

 (2إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ )

 ع ْ
ؼزّذح ٌٍّٛاد ػذد اٌغبػبد اٌّ

)ِٓ ظّٕٙب  عبػخ19اٌّزخصصخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػبد4اٌزشث٠ٛخ:

 ذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّٛاد ػ

 2:اخشٜ

2 1 

 1 2 اٌصٛد 

 1 1 االٔشبء  

 1 1 االعز١ؼبة 

 . 2 األدة اٌمصصٟ 

 . 2 (1اٌشؼش) 
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 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد  1 2 اٌّغشؽ١خ 

 2 . اٌّؾبدصخ  8اٌؼ١ٍّخ :

 1 1 ؽبعجبد 

 . 2 ػٍُ إٌفظ إٌّٛ 

 عبػخ  25اٌؼذد اٌىٍٟ : . 2 اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٚاداسح رشث٠ٛخ 

 اٌّشؽٍخ 

 اٌضبٌضخ

 1 2 (3) إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػخ23اٌّزخصصخ: 

ح ٌٍّٛاد ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذ

 خعبػ2اٌزشث٠ٛخ:

 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 11اٌؼ١ٍّخ : 

 

 1 2 (1اٌٍغخ ) 

 2 . اٌّؾبدصخ 

 1 1 اٌّمبٌخ 

 1 2 (1اٌشٚا٠خ ) 

 1 2 (2اٌّغشؽ١خ ) 

 . 2 (2اٌشؼش) 

 2 1 ِٕب٘ظ ٚطشائك رذس٠ظ 

 . 2 االسشبد ٚاٌصؾخ إٌفغ١خ 

 عبػخ  25اٌؼذد اٌىٍٟ : 1 1 ِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  

 اٌّشؽٍخ

 

 اٌشاثؼخ

 . 3 (4) إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػخ22اٌّزخصصخ: 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػخ2اٌؼ١ٍّخ:

 . 2 (2اٌٍغخ ) 

 . 3 اٌشا٠ٚخ 

 . 3 اٌّغشؽ١خ 

 . 2 اٌشؼش 

 . 2 اخزجبساد ٌغ٠ٛخ 

 . 2 رشعّخ 

 . 2 ثؾش رخشط 

 

 
 2 1 اٌّشب٘ذح ٚاٌزطج١ك

 عبػخ  24اٌؼذد اٌىٍٟ :

 

 عبػخ 111اٌّغّــــــــــــــــــــــــــــٛع اٌىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍٟ : 
 

 

 اٌزخط١ط ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 رٛظ١ف طشق رذس٠ظ عذ٠ذح. -

 رٛظ١ف ٚعبئً عذ٠ذح رخذَ إٌّٙظ . -

 ٛظ١ف أعب١ٌت رؼض٠ض ِجزىشح ٌزؼض٠ض اٌطٍجخ .ر -

 اٌّشبسوخ فٟ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش إٌّٙظ ٚرؾ١ٍٍٗ إٌٝ ػٕبصشٖ اٌّخزٍفخ. -

 إلٌّبَ ثّٙبساد ٚرم١ٕبد اٌؾصٛي اٌغش٠غ ػٍٝ اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد ِضً اٌؾبعت ا٢ٌٟ ، ٚاالٔزشٔذ ا -

 ٚغ١شٖ.   
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 الوعهذ(كلُح أو األنظوح الوتعلقح تااللتحاق تال ع)وضهعُار القثىل  .13

 

 (:ٍغخ االٔى١ٍض٠خ٠شزشط ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍذسعخ اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ )اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌ

 رؾذد٘ب ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ .أْ ٠ىْٛ ِغزٛف١بً ٌششٚط اٌمجٛي اٌزٟ  -            

 د أخشٜ.أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ِٓ ثال الػذاد٠خأْ ٠ىْٛ ؽبصالً ػٍٝ شٙبدح إرّبَ اٌذساعخ ا -

 ساغجب فٟ اٌذساعخ فٟ اٌمغُ اٌزٞ ٠خزبسٖ.أْ ٠ىْٛ   -

 –ٚاخزجبساد االعزؼذاد ٌٍؼًّ ثّٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  –أْ ٠ٕغؼ فٟ اخزجبس اٌمذساد ٚاالخزجبساد اٌشخص١خ  -

 اعز١بص اٌىشف اٌطجٟ (.
-  

 أهن هصادر الوعلىهاخ عن الثرناهح .14
 

 اٌىبدس اٌزذس٠غٟ . -
 اٌّمشس اٌذساعٟ. -
  .ٌٍزخصص إٌّبعجخ ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛاد دضا١ٚاٌزغٙ األعٙضح ٛفشر -
 .ٌٍزخصص  اٌزؼٍُ ِصبدس ِالءِخ -
 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزؼٍُ ِصبدس اعزخذاَ ؽغٓ -
 فٟ اٌزخصص. اٌّؼشفخ ِغبالد ٌغ١ّغ ٚرغط١زٙب ٚؽذاصزٙب ٚرٕٛػٙب ٚاٌذٚس٠بد اٌىزت رٛفش -
 ٌخذِخ اٌّزخصصخ اٌف١ٕخ سٚاٌىٛاد داٚاٌزغ١ٙض ٌّؼٍِٛبد أٚػ١خ ؽ١ش ِٓ ِزىبٍِخ ِىزجخ رٛفش -

 .اٌزخصص
 .اٌزخصص ِغبي فٟ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد لٛاػذ فٟ نزشااالش -
 . اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّٛاد ٚرٛفش اٌزؼ١ٍّٟ اٌّؾزٜٛ إلداسح إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ ٚعٛد -
 .اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّىزجبد إٌٝ ثبإلظبفخ اٌّىزجخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٌٍجؾش إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ رٛفش -
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 راخ الونهحهخوط هها

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوولىتح هن الثرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنح / الوستىي

 أم ارختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ثرناهح الخاصح تال

لىخذانُح األهذاف ا

 والقُوُح 
والتأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األرخري  )الونقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىيُف 

 (والتوىر الشخصٍ

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

 االولً
 

النحى 

 االنكلُزٌ
  *  * *   *   * * *   * أساسٍ

  * * * * *  * * *  * *   * أساسٍ علن االصىاخ 

 الثانُح
 

االنشاء 

 واالستُعاب
 *  * * * *  * *  * *  * *  أساسٍ

  * * *  * * *  *  *  * *  أساسٍ الشعر 

 الثالثح
  * *   * *   * *   *  * أساسٍ رواَح 
 * * * *  *  * *  * * *  *  أساسٍ هناهح وطرائك 

 الراتعح

 

 *  *   * * * * *    * * * أساسٍ لغح 

  * * *   * *   * * *  *  أساسٍ ارختثاراخ 
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 وىرج وصف الوقررن

 اللقة العلوٍ:

 أسن التذرَسٍ: 

 

 وصف الوقرر

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جامعة دٌالى  المؤسسة التعلٌمٌة .1

 قسم اللغة االنكلٌزٌة –كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة القسم الجامعً / المركز .2

 الترجمـــة اسم / رمز المقرر .3

 اعتماد معاٌٌر األتحاد للجامعات العربٌة البرامج التً ٌدخل فٌها .4

 طلبة المرحلة الرابعة  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ( ساعة 94)   )الكلً(عدد الساعات الدراسٌة  .7

  28/7/2106 تارٌخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

و اللغة العربٌة  و  اللغة االنجلٌزٌةالترجمة بٌن من  لطالب اللغة االنجلٌزٌة، وتمكٌنهم العملًاإلسهام فً اإلعداد  -

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحح 

 
  

 .و فهم مصطلحات مهمة تمكنهم من االستفادة بها اثناء ممارسة اختصاصهم بالعكس

 تزوٌد الطلبة بالمعلومات الالزمة لتحضٌر الدرس. -

نصوص   مةترجالمختلفة ومٌزاتها ومحدداتها وٌتدرب على  الترجمة انواع و استراتٌجٌاتالتعرف على  -

 .فً مختلف المجاالت

تزوٌد الطالب وتدرٌبهم على طرق واسالٌب مهارات اللغة االربع )االستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(  -

 و تنمٌنها فً الترجمة. مهاراتتلك التدرٌس  وكذلك طرق

قواعد  –تدرٌس مفردات تزوٌد الطالب بالمعلومات والمهارات الالزمة لتدرٌس الترجمة و انواعها المختلفة )  -

 نطق (. –

 لممارسة الترجمة.  تزوٌد الطالب بالمعلومات والمهارات الالزمة -

 التعرف على نظرٌات واهداف المنهج الدراسً وألٌة تصمٌمه وتقٌٌمه .  -

 خرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌمم .11

 االهداف المعرفٌة -أ

 والعمل على ربط النظرٌات بالتطبٌق العملً. الترجمةتدرٌس  فهم وتعلم العدٌد من أسالٌب-0أ

 فهم وتحدٌد  مبادئ وطرق التعلٌم األكثر مالئمة ألفكار الطالب الخاصة  بالتدرٌس.-2أ

 .الترجمةفهم ومعرفة الطالب بالطرق المختلفة فً تدرٌس  -3أ

 .الترجمة(  المختلفة فً aidsلمعٌنات)فهم ومعرفة الطالب باألدوات والمواد التدرٌسٌة المختلفة وكذلك ا-4أ

 معرفة الطالب ألنواع طرق الترجمة وتدرٌسها. -5أ

 معرفة وفهم الطلبة للمهارات اللغة وكٌفٌة توظٌفها فً الترجمة.  -6أ

 معرفة الطالب لكٌفٌة تطبٌق المعلومات التً اكتسبها عن ترجمة مواضٌع مختلفة.  -7أ
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 ) مهارة االستماع(المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تحدٌد اهداف الدرس من خالل تحلٌل محتوى الموضوع. - 0ب

 القدرة على تدرٌس مهارة الترجمة.  -2ب

 التعرف على اهمٌتها ودورها الفاعل فً تعلم اللغة االنكلٌزٌة. -3ب

 فهم استراتٌجات تعلم مهارة االستماع.  -4ب

 ستماع من وسائل عرض وفٌدٌو وغٌرها.استخدام وسائل تعلٌمٌة وتقدٌمٌة لمهارة اال -5ب

 وضع تقوٌم لكل هدف مع استخدام وسائل تقوٌمٌة مختلفة وموضوعٌة. -6ب

 طرق التعليم والتعلم

 المحاضرة والمناقشة. -

 التعلٌم باستخدام وسائل التكنولوجٌا الصف. -

 التعلم الذاتً من خالل تكلٌف الطالب ببعض األنشطة الالصفٌة. -

 العروض التقدٌمٌة. -

 التعلم التعاونً. -

 التدرٌس المصغر. -

 طرق التقييم    

 

 اختبارات تحصٌلٌة لتقٌٌم المعلومات التً اكتسبها من المنهج الدراسً. -

 بطاقات مالحظة لتقٌٌم مهارات التدرٌس المكتسبة. -

 اوراق عملً لتقٌٌم القدرة على الخطط الدراسٌة واالختٌارات. -

 تدرٌس مصغر لتقٌٌم أداء الطالب. -
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 المهارات الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على ادراك العالقات بٌن نظرٌات الترجمة و بقٌة االختصاصات.-0ج

 لقدرة على تحدٌد طرٌقة التدرٌس المالئمة للموضوع والٌة تطبٌقها بصورة صحٌحة. -2ج

ردات والوحدات القدرة على تحلٌل  تصمٌم وتقٌٌم المنهج الدراسً من خالل تحدٌد اهدافه وانواع المف -3ج

 الدراسٌة المتضمنة .

القدرة على االستنتاج باستخدام المنهج العلمً فً التحلٌل قً إطار تطبٌق مبادئ التفكٌر االبداعً فً مواجهة  -4ج

 المشكالت. 

 طرق التعليم والتعلم    

 تزوٌد الطلبة باألساسٌات والمواضٌع االضافٌة المتعلقة بمخرجات التفكٌر والتحلٌل. -

 تكوٌن مجموعات نقاشٌة خالل المحاضرات لمناقشة مواضٌع تتطلب تفكٌر وتحلٌل. -

ٌطلب من الطلبة بطرح مجموع من االسئلة التفكٌرٌة خالل المحاضرات مثل ) ماذا ، كٌف ، متى ولماذا(  -

 لمواضٌع محددة.

 اعطاء الطلبة واجبات بٌتٌة تتطلب تفسٌرات ذاتٌة بطرق سببٌة. -

 بة كٌفٌة بناء طرق التفكٌر والتحلٌل واالستنتاج.تدرٌس الطل -

 العصف الذهنً -

 أسلوب حل المشكالت. -

 المجموعات التعاونٌة. -

 . الحوار والمناقشة -      

 العروض التقدٌمٌة. -      

 عرض الحاالت الواقعٌة واالفتراضٌة. -

 عرض األفالم التعلٌمٌة. -           

 . فرٌقالعمل ضمن ال -           

 .التدرٌبات الجماعٌة والفردٌة -           
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 لبةأمثلة من واقع الط -           

 طرق التقييم    

 

 امتحانات ٌومٌة بأسئلة بٌتٌة ٌكون حلها ذاتٌا. -

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة تتعلق بالمادة الدراسٌة. -

 درجات محددة للواجبات البٌتٌة. -

 تزام والمشاركة الفعالة اثناء المحاضرة.درجات الحضور واالل -

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 

 القراءة واإلطالع فً مجال النمو المعرفً األكادٌمً والثقافة العامة وفً مجال التربٌة .-0د

 والدورات والمشاغل التدرٌبٌة وتبادل الزٌارات. حضور الندوات واللقاءات التربوٌة  -2د

 1المبادرة بتنفٌذ حصص مشاهدة وحصص مطلوبة  -3د

 عمل بحوث تربوٌة وإجرائٌة، تنفٌذ مشاغل ، عمل أوراق عمل ، المشاركة فً المنتدٌات . - 4د

 الطلبة.مستوى أداء االستفادة من المشرف التربوي الذي ٌعمل على تحسٌن العملٌة التربوٌة واالرتقاء ب -5د



  
 13الصفحح 

 
  

 ) الترجمـــــــــــة ( بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 االسبوع االول

4/01/2105 
2 

التعرٌف بالمفاهٌم االساسٌة لمادة 

 الترجمة.
 خلفٌة تمهٌدٌة

 عرض تقدٌمً-

 اقشة وحوارمن -

 امثلة -

 

 اختبارات شفهٌة-

 واجبات منزلٌة -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الثانً

00/01 
2 

معرفة المصطلحات الخاصة 

 بالرجمة
 مختلف انواع المصطلحات 

 العصف الذهنً-

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 امثلة -

 اختبارات شفهٌة

 اجبات منزلٌةو -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالث

08/01 
 فهم انواع الترجمات. 2

ترجمات حرة و ترجمات 

 حرفٌة

 الحواروالمناقشة -

 – ممارسة لالنواع -

 لةمثا

 انشطة وتدرٌبات

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 عاالسبوع الراب

25/00 
 فهم انواع الترجمات. 2

ترجمات حرة و ترجمات 

 حرفٌة

 الحواروالمناقشة -

 - ممارسة لالنواع -

 لةمثا

 اختبارات شفهٌة

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الخامس

0/00 
2 

التعرف على اسالٌب الترجمة 

وتحدٌدها وتصنٌفها الى اسالٌب 

 وخاصة عامة 

 االسالٌب ومكوناتها

 العصف الذهنً

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 امثلة  -

 انشطة وتدرٌبات

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة
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 االسبوع السادس

8/00 
2 

التعرف على اسالٌب الترجمة 

وتحدٌدها وتصنٌفها الى اسالٌب 

 عامة وخاصة 

 االسالٌب ومكوناتها

 عرض تقدٌمً-

 ناقشة وحوارم -

 ةامثل -

 اختبارات شفهٌة

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع السابع

05/00 
2 

التعرف على استراتٌجٌات الترجمة 

 الترجمة

العوامل المؤثرة على هذه 

االستراتٌجٌات اثناء ممارسة 

 الترجمة

 العصف الذهنً

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 امثلة من واقع الطلبة -

 اختبارات شفهٌة

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الثامن

22/02 
2 

 امتحان الفصل االول

 االول لشهرا

 امتحان الفصل االول

 االول لشهرا
 اختبار تحصٌلً /

 االسبوع التاسع

29/02 
2 

التعرف على كٌفٌة استخدام 

 القوامٌس

كٌفٌة استخراج الكلمة 

 المطلوبة لترجمتها

 عرض تقدٌمً -

 مناقشة وحوار -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الةالفع

 االسبوع العاشر

6/02 
 التعرف على انواع القوامٌس 2

قوامٌس عامة و ذات 

 اتخصاص

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة وحوار -

عرض شرائح  -

 تعلٌمٌة

 انشطة وتدرٌبات -

ر والمشاركة الحضو -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع الحادي 

 عشر

03/02 

2 
تعرٌف موضوع التعرٌب و 

 اختالفه عن الترجمة
 ما هو التعرٌب 

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة و حوار -

 امثلة -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الثانً عشر

21/02 
 انواع القواعد عرٌب و استخداماتهقواعد تكوٌن الت 2

 مناقشة و حوار -

 امثلة -

 اختبارات شفهٌة -

 واجبات منزلٌة-

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -
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 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالث عشر

27/02 

 

 طرق التعرٌب تعرٌب المصطلحات االسالمٌة 2

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة وحوار -

عرض شرائح  -

 مٌةتعلٌ

 اختبارات شفهٌة -

 واجبات منزلٌة-

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الرابع عشر

3/0/2106 
 فهم و معرفة جدول التعرٌب 2

فهم الرموز و الحروف 

 الخاصة بالتعرٌب

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة وحوار -

عرض شرائح  -

 تعلٌمٌة

 اختبارات شفهٌة -

 ت منزلٌةواجبا-

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع الخامس 

 عشر

01/0 

 فهم و معرفة جدول التعرٌب 2
فهم الرموز و الحروف 

 الخاصة بالتعرٌب

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة وحوار -

عرض شرائح  -

 تعلٌمٌة

 اختبارات شفهٌة -

 واجبات منزلٌة-

 انشطة وتدرٌبات -

ضور والمشاركة الح -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع السادس 

 عشر

07/0 

 / مراجعة المادة المذكورة انفا 2

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة وحوار -

عرض شرائح  -

 تعلٌمٌة

 اختبارات شفهٌة -

 واجبات منزلٌة-

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع السابع عشر 

24/0 
2 

 امتحان الفصل االول

 الثانً لشهرا

 امتحان الفصل االول

 الثانً لشهرا 
 اختبار تحصٌلً /

 االسبوع الثامن عشر

9/2 
 عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 2
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 االسبوع التاسع عشر

06/2 
 عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 2

 االسبوع العشرون

20/2 
 االمثال العامٌة و الفصحى فهم انواع و طرق ترجمة االمثال 2

 عرض فٌدٌو-

 مناقشة وحوار -

 امثلة -

 واجبات منزلٌة-

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع الحادي 

 والعشرون

28/2 

 انواع مختلفة من النصوص ممارسة الترجمة العملٌة  2

 ٌدٌوعرض ف-

 مناقشة وحوار -

 امثلة -

 واجبات منزلٌة-

 انشطة و تدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع الثانً 

 والعشرون

6/3 

 امتحان الفصل الثانً الشهر االول 2
 امتحان الفصل الثانً

 االول لشهرا 
 اختبار تحصٌلً /

األسبوع الثالث 

 والعشرون

03/3 

2 

ق طلبة المرحلة الرابعة فترة تطبٌ

 خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة 

المرحلة الرابعة خارج 

 الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

االسبوع الرابع 

 والعشرون

21/3 

2 

فترة تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة 

 خارج الكلٌة

بة المرحلة فترة تطبٌق طل

 الرابعة خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة 

المرحلة الرابعة خارج 

 الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

االسبوع الخامس 

 والعشرون

27/3 

2 

فترة تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة 

 خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة 

لمرحلة الرابعة خارج ا

 الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

االسبوع السادس 

 والعشرون

3/4 

2 

فترة تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة 

 خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة 

المرحلة الرابعة خارج 

 الكلٌة

ة فترة تطبٌق طلبة المرحل

 الرابعة خارج الكلٌة
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االسبوع السابع 

 والعشرون

01/4 

2 

فترة تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة 

 خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة 

المرحلة الرابعة خارج 

 الكلٌة

فترة تطبٌق طلبة المرحلة 

 الرابعة خارج الكلٌة

االسبوع الثامن 

 والعشرون

07/4 

 

 

 

2 
ممارسة عملٌة فً ترجمة مختلف 

 النصوص 
 نصوص علمٌة و عامة

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 امثلة -

 

 اختبارات شفهٌة-

 واجبات منزلٌة -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع التاسع 

 والعشرون

24/4 
2 

ممارسة عملٌة فً ترجمة مختلف 

  النصوص
 نصوص علمٌة و عامة

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 امثلة -

 

 اختبارات شفهٌة-

 واجبات منزلٌة -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالثون

0/5 

2 
ممارسة عملٌة فً ترجمة مختلف 

 النصوص 
 نصوص علمٌة و عامة

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 ثلةام -

 

 اختبارات شفهٌة-

 واجبات منزلٌة -

 انشطة وتدرٌبات -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

االسبوع الحادي 

 والثالثون

8/5 
2 

ممارسة عملٌة فً ترجمة مختلف 

 النصوص 
 نصوص علمٌة و عامة

 عرض تقدٌمً-

 مناقشة وحوار -

 امثلة -

 

 اختبارات شفهٌة-

 واجبات منزلٌة -

 ة وتدرٌباتانشط -

الحضور والمشاركة  -

 الفعالة اثناء المحاضرة

 اختبار تحصٌلً / امتحان الفصل الثانً امتحان الفصل الثانً الشهر الثانً 2االسبوع الثانً 
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 البنٌة التحتٌة .02

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسٌة 

 كتب المقرر 

      أخرى 

ة الموصل / وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً/ الترجمة و كتاب جامع-

 ممارساتها

الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدورٌات العلمٌة، التقارٌر، الفدٌوهات -

 التعلٌمٌة للمادة ... الخ(.

 نصوص مختلفة للترجمة من مواقع االنترنت. -

 المواد االلكترونٌة  و مواقع االنترنت ... الخ.-

 

 توىَر الوقرر الذراسٍ رخوح  .11

   

 ورشة عمل باستخدام نظام عرض الشرائح لترجمة . -0

 ورشة عمل حول ممارسة الترجمة الفورٌة بٌن الطالب. -2

 ورشة عمل حول استخدام التعرٌب فً االسماء. -3

 

 

 
 

 والثالثون

05/5 

 الثانً لشهرا 


