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 وصف انثرنايح األكادًٍَ        

 

 

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

 

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

 / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2
 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 ٌّٕٟٙ ا
 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
 اٌؼٍّٟٚصاسح اٌزشث١خ  / ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ  اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش 

 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8
28/7/2116 

 أهذاف انثرنايح األكادًٍَ .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 ومنوعة  من االلمام بطرائق تدرٌس مت -

 وغٌرها تؤهلهم على تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة بصورة فاعلة ومؤثرة. وصوتٌات

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

التطبٌقٌة والمقارنة فً مجاالت اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها إجراء البحوث النظرٌة والتجرٌبٌة و -

 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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 ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  االهذاف انًعرفُح  - أ
   زبس٠خ االدة االٔى١ٍضٌٞ خاٌؼبِ شإلؽافخ ٚفُٙ ِؼش -1أ

 فُٙ الّٔبؽ االدة االٔى١ٍضِٞؼشفخ ٚ -2أ

اُ٘ ٔزبعُٙ االدثٟ ٚفُٙ  اٌؾذ٠ش  ربس٠خ االدة االٔى١ٍضٞفٟ  غشؽ١ٓاٌِّؼشفخ اشٙش االدثبء ٚ -3أ

     ٚاٌفىشٞ.

  ت ٚؽشق اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ  ثبإلػبفخ اٌٝ اُ٘ ٚعبئً اٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ ِؼشفخ ٚفُٙ أُ٘ اعب١ٌ -4أ

     رذس٠ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ.ٚاٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ     

 ثرنايح نخاصح تانا َحانًهار األهذاف –ب 

 ٚسلخ ثؾض١خ ٚوزبثخ ثؾٛس ٚدساعبد فٟ ؽمٛي اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ اٌّخزٍفخ خثبوز– 1ة 

 ظ ِبدح اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ رؼ١ٍُ ؽشائك رذس٠ – 2ة 

     ثؼشٚع ِغشؽ١ٗ .١بَ  اٌماٚ ,  اعبدح اٌغٛأت اٌؼ١ٍّخ ٌٍّمشس اٌذساعٟ ِضً سعُ ثٛعزشاد  - 3ة 

 
 طرائك انتعهُى وانتعهى      

 رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاػ١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼشفخ ٚإٌظُ اٌّٛػؾخ فٟ أ. -

 جً اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ثبعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌظف١خ اٌّخزٍفخ ٌشذ أزجبٖ رٛػ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ ِٓ ل -

 اٌطٍجخ.      

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

 ٌىزش١ٔٚخ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاالعزىشبف اٌزارٟ ٌٍّؼشفخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّىزجبد ٚاٌّٛالغ اال -

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.      

 رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ فٟ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚاالثذاػٟ ِٓ خالي صعُٙ ثذٚساد رؼ١ّ١ٍخ اػبف١خ ٌٍّٛاد                         -

 اٌذساع١خ.      
 طرائك انتقُُى      

 

 ٛاد اٌذساع١خ.اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّ -

 دسعبد اٌّشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ اٌظؼجخ ٌٍطٍجخ. -

 ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب . -
 انىخذانُح وانقًُُح . األهذاف -ج

 

 ٚاداثٙب. بٌت أ١ّ٘خ رؼٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خأْ ٠ظف اٌط -1ط         

 أْ ٠شبسن اٌطبٌت فٟ ٔشبؽبد اٌمغُ. -2ط        

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

   .ٞاالٔى١ٍضاٌؾذ٠ش  وزبة اٌّغشػاالدثبء ٚأْ ٠مذس اٌطبٌت إعٙبِبد  -4 ط       

 
 طرائك انتعهُى وانتعهى     

 ػٓ اٌّٛػٛع. طٛسح ٚالؼ١خ  ٌٕمًػشع األفالَ ٚأششؽخ )اٌف١ذ٠ٛ(  -

١ٌت ِخزٍفخ ٚؽشائك ِزٕٛػخ ِغزخذِبً اٌزش٠ٛك ِٚٓ رٍه األعب١ٌت ػشع اٌذسٚط دِٚبً ثأعب -
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 خظٛطب فٟ اٌّٛاد االدث١خ. أعٍٛة اٌمظخ اٌزٞ ٠ؼزجش أُ٘ ٚع١ٍخ ٌذػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ

رفى١ش  ّٛاػ١غ رزطٍتاٌرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبػشاد ٌّٕبلشخ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ  -

 خش.ٚرجبدي ٚرمجً اساء اٌطشف اال ٚرؾ١ًٍ

 ِخزٍفٗ.  ؽذ٠ضخ ٚ  ِغشؽ١ٗ رمش٠ش اٚ ثؾٛس ؽٛي ِٛاػ١غ  رشغ١غ اٌطٍجٗ ػٍٝ رمذ٠ُ ٚسلٗ ثؾض١ٗ اٚ -

 
 طرائك انتقُُى    

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

 
 

 

 .انشخصٍ(األخري انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىر  )انًهاراخانًنقىنح انتأهُهُح و انعايحانًهاراخ -د 

 

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

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

 .ؾٍٛي إٌّبعجخ ألٞ ِشىٍخ لذ رٛاعٙٗ فٟ ِغبي ػٍّٗاٌمذسح ػٍٝ الزشاػ اٌ -3د

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

 طرائك انتعهُى وانتعهى          

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

 اٌؼًّ . ٚػغ ِٕب٘ظ رذس٠غ١خ ِٓ لجً اٌمغُ ِشبثٙخ ٌج١ئخ -

 اسعبي اٌطٍجخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِؤعغبد ِٚؼب٘ذ رذس٠ج١خ. -

 رذس٠ت اٌطٍجخ ثخجشاد رؾبوٟ اٌٛالغ. -

 دػٛح ثؼغ اٌغٙبد ا١ٌّٕٙخ ٚرٕظ١ُ ٌمبءاد ِغ اٌطٍجخ. -

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌّشىالد , ٚإ٠غبد ث١ئخ خظجخ ٌإلثذاع .  -

 رشغ١غ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚإطذاس األؽىبَ . -

 زشاَ ٚرفُٙ اٌطٍجخ  ٌمذساد ا٢خش٠ٓ ٚا٘زّبِبرُٙ ٚؽبعبرُٙ.ص٠بدح اؽ -

 
 طرائك انتقُُى          

 

 رطج١ك إعشاءاد اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ثٕبًء ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم١١ُ. -

 رٛف١ش ِؼب١٠ش ػبدٌخ ٚطؾ١ؾخ ٚؽغٕخ ا١ٌٕخ ٚغ١ش ِزؾ١ضٖ ٠ّىٓ ػٍٝ أعبعٙب اٌزم١١ُ. -

 شثؾ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اإلخز١بس ِغ رم١١ُ األداء اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌغذاسح.رٛف١ش ِؼب١٠ش ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اإلخز١بس ث -
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 تنُح انثرنايح يذج 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 إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ 

عبػخ )ِٓ ػّٕٙب  15اٌّزخظظخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد ػذد 

 عبػبد 4:زشث٠ٛخاٌ

 

اخشٜ ذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّٛاد ػ

:5 

 

 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 8اٌؼ١ٍّخ : 

 1 2 طٛاد اٌٍغ٠ٛخػٍُ اال 

 1 1 االٔشبء  

 1 1 االعز١ؼبة 

 2 - اٌّؾبدصخ 

 1 2 اٌّذخً اٌٝ االدة االٔى١ٍضٞ 

 - 2 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 1 1 ؽبعجبد 

 - 1 ؽمٛق أغبْ ٚد٠ّمشاؽ١خ 

 - 2 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ 

 عبػخ 24اٌؼذد اٌىٍٟ : . 2 اعظ رشث١خ 

 اٌّشؽٍخ

 اٌضب١ٔخ 

 
 

 (2إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ )

 ع ْ

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

)ِٓ ػّٕٙب  عبػخ19اٌّزخظظخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػبد4اٌزشث٠ٛخ:

 ذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّٛاد ػ

 2:اخشٜ

 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 8اٌؼ١ٍّخ :

2 1 

 1 2 اٌظٛد 

 1 1 االٔشبء  

 1 1 االعز١ؼبة 

 . 2 األدة اٌمظظٟ 

 . 2 (1اٌشؼش) 

 1 2 اٌّغشؽ١خ 

 2 . اٌّؾبدصخ 

 1 1 ؽبعجبد 

 . 2 ػٍُ إٌفظ إٌّٛ 

 عبػخ  25اٌؼذد اٌىٍٟ : . 2 اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٚاداسح رشث٠ٛخ 

 اٌّشؽٍخ 

 اٌضبٌضخ

 1 2 (3) إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ 
اد ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛ

 عبػخ23اٌّزخظظخ: 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 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 ٚؽشائك رذس٠ظ 
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 . 2 ظؾخ إٌفغ١خاالسشبد ٚاٌ 

 عبػخ  25اٌؼذد اٌىٍٟ : 1 1 ِٕٙظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  

 اٌّشؽٍخ

 

 اٌشاثؼخ

 . 3 (4) إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػخ22اٌّزخظظخ: 

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 : 
 

 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 .رٛظ١ف ؽشق رذس٠ظ عذ٠ذح -

 رٛظ١ف ٚعبئً عذ٠ذح رخذَ إٌّٙظ . -

 رٛظ١ف أعب١ٌت رؼض٠ض ِجزىشح ٌزؼض٠ض اٌطٍجخ . -

 اٌّشبسوخ فٟ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش إٌّٙظ ٚرؾ١ٍٍٗ إٌٝ ػٕبطشٖ اٌّخزٍفخ. -

 إلٌّبَ ثّٙبساد ٚرم١ٕبد اٌؾظٛي اٌغش٠غ ػٍٝ اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد ِضً اٌؾبعت ا٢ٌٟ , ٚاالٔزشٔذ ا -

 ٚغ١شٖ.   

 انًعهذ(األنظًح انًتعهقح تاالنتحاق تانكهُح أو  ع)وضثىل يعُار انق .13

 

 (:ٍغخ االٔى١ٍض٠خ٠شزشؽ ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍذسعخ اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ )اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌ

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

 أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ِٓ ثالد أخشٜ. الػذاد٠خاٌذساعخ ا أْ ٠ىْٛ ؽبطالً ػٍٝ شٙبدح إرّبَ -

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

 –ٚاخزجبساد االعزؼذاد ٌٍؼًّ ثّٕٙخ اٌزؼ١ٍُ  –أْ ٠ٕغؼ فٟ اخزجبس اٌمذساد ٚاالخزجبساد اٌشخظ١خ  -

 اعز١بص اٌىشف اٌطجٟ (.
-  
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 أهى يصادر انًعهىياخ عن انثرنايح .14
 

 ٟ .اٌىبدس اٌزذس٠غ -
 اٌّمشس اٌذساعٟ. -
  .ٌٍزخظض إٌّبعجخ ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛاد دضاٚاٌزغ١ٙ األعٙضح ٛفشر -
 .ٌٍزخظض  اٌزؼٍُ ِظبدس ِالءِخ -
 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزؼٍُ ِظبدس اعزخذاَ ؽغٓ -
 فٟ اٌزخظض. اٌّؼشفخ ِغبالد ٌغ١ّغ ٚرغط١زٙب ٚؽذاصزٙب ٚرٕٛػٙب ٚاٌذٚس٠بد اٌىزت رٛفش -
 ٌخذِخ اٌّزخظظخ اٌف١ٕخ ٚاٌىٛادس داٚاٌزغ١ٙض ٌّؼٍِٛبد أٚػ١خ ؽ١ش ِٓ ِزىبٍِخ ِىزجخ رٛفش -

 .اٌزخظض
 .اٌزخظض ِغبي فٟ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد لٛاػذ فٟ نزشااالش -
 . اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّٛاد ٚرٛفش اٌزؼ١ٍّٟ اٌّؾزٜٛ إلداسح إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ ٚعٛد -
 .اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّىزجبد ٌٝإ ثبإلػبفخ اٌّىزجخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٌٍجؾش إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ رٛفش -

 
 

 



  
 7انصفحح 

 
  

 

 

 يخطط يهاراخ انًنهح

 َرخً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرخاخ انتعهى انفردَح ين انثرنايح انخاضعح نهتقُُى

 يخرخاخ انتعهى انًطهىتح ين انثرنايح 

 أساسٍ اسى انًقرر ريز انًقرر انسنح / انًستىي

 أو اختُارٌ
 ُحانًهارات األهذاف ح ُانًعرفاألهذاف 

 ثرنايح انخاصح تان

األهذاف انىخذانُح 

 وانقًُُح 
وانتأهُهُح اراخ انعايح انًه

انًهاراخ األخري  )انًنقىنح

انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

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

 االونً
 

اننحى 

 االنكهُزٌ
  *  * *   *   * * *   * أساسٍ

  * * * * *  * * *  * *   * أساسٍ عهى االصىاخ 

 انثانُح
 

االنشاء 

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

  * * *  * * *  *  *  * *  أساسٍ انشعر 

 انثانثح
  * *   * *   * *   *  * أساسٍ رواَح 
 * * * *  *  * *  * * *  *  أساسٍ يناهح وطرائك 

 عحانرات

 

 *  *   * * * * *    * * * أساسٍ نغح 

  * * *   * *   * * *  *  أساسٍ اختثاراخ 
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 ًىرج وصف انًقررن

 يذرس انهقة انعهًٍ:

 هذَم هاتف خساو أسى انتذرَسٍ: 

 

 وصف انًقرر

 

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

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2
 ض٠خلغُ اٌٍغخ االٔى١ٍ –و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4
 اٌشاثؼخؽٍجخ اٌّشؽٍخ 

 اٌفظً / اٌغٕخ .5
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
90 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7
28  /7  /2116 

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 مر العصور عمى الروايةها تتمكين الطمبة من معرفة ابرز االحداث والتحوالت التي شهد -1
  في الرواية الحديثة تمكين الطمبة من فهم اسباب  هذا التحول او التغير -2
 وانعكاساتها  هاونتائجالرواية الحديثة توضيح ابرز مظاهر  -3
 الرواية الحديثةهم المصادر التي تتطرق الى أتعريف الطمبة ب -4
 رخر  ومقارنتها بالعصور االالرواية في  اإلحداثالطمبة من تحميل  تمكين -5

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
ثشىً ػبَ  ٌٍشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخاٌفىشٞ  ؽبسٌإلاٌىبفٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ    --1أ

.     

  . خاٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضٌالؽذاس اٌجبسصح فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -2أ

اٌزٟ ٌؼجذ  فٟ اٌشٚا٠بد اٌّمشسحاثشص اٌشخظ١بد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخدٚس فٟ رأع١ظ 

 خ ٌٍشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخثبُ٘ اٌّظبدس االدث١رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ْ ٌذٜ اٌطٍجخ ِٙبساد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خاْ رزىٛ

 ٚرفغ١ش اعجبثٙب رؾ١ًٍ االؽذاس  - 1ة

 االؽذاس فٟ ٘زا اٌؼظش ٚغ١شٖ ِٓ اٌؼظٛس٠مبسْ ث١ٓ -2ط

اٌزٟ ادد دٚسا فٟ  ػظش اٌؾذ٠ش ثشىً ػبَ  اٌّشٙٛسح االدث١ٗ االٔى١ٍض٠ٗ ٠م١ُ ثؼغ اٌشخظ١بد -3ط

 اٚ اٌّغشػ اٌذ٠ش ثشىً خبص .

 اُ٘ االؽذاس خالي ٘زا اٌؼظش.٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

فٟ ثذا٠خ اٌفظً ٠غشٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت راد اٌؼاللخ , 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛصع اٌّفشداد ػٍٝ اعبث١غ اٌفظً اٌذساعٟ, ٚاعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌذٚس٠بد ,

 ٙب , ٚوبالرٟ:ع١غشٞ ارجبػ

. ر١ٙئخ اٌّؾبػشاد ٚفمب ٌٍزغٍغً اٌزٞ ٚسد فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك االعزؼبٔخ ثّظبدس 1

 اٌّؼٍِٛبد عبثمخ اٌزوش.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛػٛع اٌّؾبػشح اٌمبدِخ ثمظذ اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمذ٠ُ اٚساق رخض ِٛػٛػب اٚ اوضش ِٓ اٌّٛػٛػبد ل١ذ اٌذساعخ. 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

. اعشاء اِزؾب١ٔٓ فظ١١ٍٓ االٚي ثؼذ أمؼبء االعجٛع اٌخبِظ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼذ االعجٛع 

اٌؾبدٞ ػشش ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ ٚرشاػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش , اٌزطج١ك, 

ٍٝ اْ ٠أخز ثٕظش االػزجبس ِٛاظجخ اٌطبٌت % ِٓ اٌزؾظ١ً اٌىٍٟ ػ41االعزىشبف( ؽ١ش دسعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ٚؽغُ ِشبسوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾظ١ً ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛصاسح ٠ٚشاػٝ ػٕذ ٚػغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ ٌٚٗ 2

 االعئٍخ ش١ٌّٛخ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌززوش , اٌزطج١ك, االعزىشبف(.
 وانقًُُح األهذاف انىخذانُح  -ج

 

 اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ 

 

 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخاْ ٠فغش ٠ٚؾًٍ اُ٘ االؽذاس اٌزٟ ادد اٌٝ رأع١ظ -1ط

 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ . ث١ٓ وزبة ٠مبسْ -2ط

 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخاٌز٠ٓ ٌؼجٛا دٚسا ٘بِب فٟ  اٌشٚائ٠ٓ١١م١ُ ثؼغ -3ط

 اٚ ٌّذاسط اخشٜ  اٌزبثؼ١ٓ ٌٕفظ اٌّذسعٗ اٌشٚائ٠ٓ١١فشق اٚ ٠مبسْ ث١ٓ   -4ط

 ٠ٛػؼ ٔزبئظ  اٌّغشػ اٌؾذ٠ش ٚأؼىبعبرٗ اٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا  -5ط
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 طرائك انتعهُى وانتعهى     

 إٌّبلشخ -1
  االٌمبء -2
 االعزغٛاة -3
 طرائك انتقُُى    

 رأرٟ ػّٕب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّمشس اٌذساعٟ اٌزٟ رؾظً اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ.

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

 

 اإلٔى١ٍض٠خ األدث١خ اٌشخظ١بدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚسلخ ثؾض١خ ػٓ اؽذ  -1د

 . اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخػٓ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍخ١ض ِشعغ اٚ ِظذس-2د

  رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

إٌّبلشخ  Lord of flies اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 1

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Lord of flies اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 2

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Lord of flies اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 3

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Lord of flies اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 4

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Lord of flies اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 5

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Lord of flies اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 6

 ٚاالعزغٛاة

 ُ ثٕبئٟرم٠ٛ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ………… اِزؾبْ اٌشٙش االٚي اِزؾبْ اٌشٙش االٚي 1 7

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 8

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 9

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3          10

 غٛاةٚاالعز

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 11

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3         12

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3              13

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

المناقشة  Animal Farm اٌؾذ٠ضخاٌشٚا٠خ        3 14
 واالستجواب

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ …………… Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 1 15

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3        16

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 17

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌؾذ٠ضخ اٌشٚا٠خ 3 18

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 19

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌّبلشخ  Animal Farm اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ 3 20
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 انثنُح انتحتُح  .12

 (Texts)  اٌشٚا٠بدٔظٛص  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 Lord of Flies by William Golden   )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 

Animal Farm by George Orwell 

 ٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                اـ اٌىزت ٚا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ  ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ

 

 خطح تطىَر انًقرر انذراسٍ  .13

 ٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ .٠زُ رط1  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ
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 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 ثٕبئٟرم٠ُٛ 
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