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 1الصفحخ 

 
  

     

 وصف الجرنبهح األكبدَوٍ        

 

 

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

 

 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
 ٌٍغبِؼبد اٌؼشث١خ اإلرؾبداػزّبد ِؼب١٠ش 

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

 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8
28/7/2116 

 أهذاف الجرنبهح األكبدَوٍ .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 وم االلمام بطرائق تدرٌس متنوعة  من -

 وغٌرها تؤهلهم على تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة بصورة فاعلة ومؤثرة. وصوتٌات

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

ة والمقارنة فً مجاالت اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها إجراء البحوث النظرٌة والتجرٌبٌة والتطبٌقٌ -

 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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 ُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  االهذاف الوعرفُخ  - 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

 ّؼبصش٠ٓ فٟ رشاس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٚفُٙ ِؼشفخ أشٙش األدثبء ٚاٌّفىش٠ٓ ٚػٍّبء اٌٍغخ اٌمذِبء ٚاٌ -3أ

 أُ٘ ٔزبعُٙ األدثٟ ٚاٌفىشٞ.     

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

     رذس٠ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ.ٚٚاالخزجبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ       

 جرنبهح لخبصخ ثبلا َخالوهبر األهذاف –ة 

 

 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        

 اءح ٌٍطالة رّش٠ُٕٙ ػ١ٍٙب و١ّىب١ٔى١خ اٌمشاءح، ٚرم١ٕبد اٌمشاءح        رمذ٠ُ ِٙبساد ٚاعزشار١غ١بد اٌمش - 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 ػٍٝ          
 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  -

 خ.اٌطٍج      

 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.      

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

 اٌذساع١خ.      
 طرائك التمُُن      

 

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ. -

 دسعبد اٌّشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ اٌصؼجخ ٌٍطٍجخ. -

 ٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب .ٚظغ دسعبد ٌٍ -
 الىخذانُخ والمُوُخ . األهذاف -ج

 

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

 أْ ٠شبسن اٌطبٌت فٟ ٔشبغبد اٌمغُ. -2ط        

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

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

 

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

ش ؽذ٠ضه ِغ فأ٠ّٙب أثٍغ فٟ اٌزأص١ ٚاٌزؼشف ػٍٝ صمبفخ اٌذٚي اٌزٟ رزىٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚالؼ١خ 

 . اٌطالة؟ أَ ِشب٘ذرُٙ ٌشش٠ػ )اٌف١ذ٠ٛ(

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

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

 .دػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ إششاف١خ صُ رغزخذَ رٍه اٌّؼٍِٛبد فٟاٌغبِؼٟ 

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

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

رفى١ش  زطٍتّٛاظ١غ راٌرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبظشاد ٌّٕبلشخ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ  -

 ٚرجبدي ٚرمجً اساء اٌطشف االخش. ٚرؾ١ًٍ

 

 
 طرائك التمُُن    

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

 
 

 

 .الشخصٍ(ي الوتعلمخ ثمبثلُخ التىظُف والتطىر األخر )الوهبرادالونمىلخ التأهُلُخ و الوهبراد العبهخ-د 

 

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

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

 .ػٍّٗاٌمذسح ػٍٝ الزشاػ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ألٞ ِشىٍخ لذ رٛاعٙٗ فٟ ِغبي  -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 . -

 ِٚؼب٘ذ رذس٠ج١خ.اسعبي اٌطٍجخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِؤعغبد  -
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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 . -

 رُٙ ٚؽبعبرُٙ.ص٠بدح اؽزشاَ ٚرفُٙ اٌطٍجخ  ٌمذساد ا٢خش٠ٓ ٚا٘زّبِب -

 
 طرائك التمُُن          

 

 رطج١ك إعشاءاد اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ثٕبًء ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم١١ُ. -

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

 ٌّجٕٟ ػٍٝ اٌغذاسح.رٛف١ش ِؼب١٠ش ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اإلخز١بس ثشثػ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اإلخز١بس ِغ رم١١ُ األداء ا -

 
 ثنُخ الجرنبهح هذح 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 ضٞإٌؾٛ االٔى١ٍ 

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 ز١ؼبةاالع 

 2 - اٌّؾبدصخ 

 1 2 اٌّذخً اٌٝ االدة االٔى١ٍضٞ 

 - 2 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 1 1 ؽبعجبد 

 - 1 ؽمٛق أغبْ ٚد٠ّمشاغ١خ 

 - 2 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ 

 عبػخ 24اٌؼذد اٌىٍٟ : . 2 اعظ رشث١خ 

 اٌّشؽٍخ

 اٌضب١ٔخ 

 
 

 (2إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ )

 ع ْ
ذح ٌٍّٛاد ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّ

)ِٓ 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: 

ٍّٛاد ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌ

 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 ٚغشائك 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 : 
 

 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 رٛظ١ف غشق رذس٠ظ عذ٠ذح. -

 رٛظ١ف ٚعبئً عذ٠ذح رخذَ إٌّٙظ . -

 ف أعب١ٌت رؼض٠ض ِجزىشح ٌزؼض٠ض اٌطٍجخ .رٛظ١ -

 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(خ أو األنظوخ الوتعلمخ ثباللتحبق ثبلكلُ ع)وضهعُبر المجىل  .13

 

 (:ٍغخ االٔى١ٍض٠خ٠شزشغ ٌم١ذ اٌطبٌت ٌٍذسعخ اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ )اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌ

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

 خشٜ.أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ِٓ ثالد أ 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 هصبدر الوعلىهبد عن الجرنبهح .14
 

 اٌىبدس اٌزذس٠غٟ . -
 اٌّمشس اٌذساعٟ. -
  .ٌٍزخصص إٌّبعجخ ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛاد دضاٚاٌزغ١ٙ 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 ٌف١ٕخا ٚاٌىٛادس 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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 الونهح هخطط ههبراد

 َرخً وضع اشبرح فٍ الورثعبد الومبثلخ لوخرخبد التعلن الفردَخ هن الجرنبهح الخبضعخ للتمُُن

 هخرخبد التعلن الوطلىثخ هن الجرنبهح 

 أسبسٍ اسن الومرر رهس الومرر السنخ / الوستىي

 أم اختُبرٌ
 ُخالوهبراتاألهذاف  خ ُالوعرفاألهذاف 

 جرنبهح الخبصخ ثبل

ذانُخ األهذاف الىخ

 والمُوُخ 
والتأهُلُخ براد العبهخ الوه

الوهبراد األخري  )الونمىلخ

الوتعلمخ ثمبثلُخ التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 االولً
 

النحى 

 االنكلُسٌ
  *  * *   *   * * *   * أسبسٍ

  * * * * *  * * *  * *   * أسبسٍ علن االصىاد 

 الثبنُخ
 

االنشبء 

 واالستُعبة
 *  * * * *  * *  * *  * *  أسبسٍ

  * * *  * * *  *  *  * *  أسبسٍ الشعر 

 الثبلثخ
  * *   * *   * *   *  * أسبسٍ رواَخ 
 * * * *  *  * *  * * *  *  أسبسٍ هنبهح وطرائك 

 الراثعخ

 

 *  *   * * * * *    * * * أسبسٍ لغخ 

  * * *   * *   * * *  *  أسبسٍ اختجبراد 
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 وىرج وصف الومررن

  هذرش هسبعذ اللمت العلوٍ:

 تحسُن حوُذ هٍأسن التذرَسٍ: 

 

 وصف الومرر

 

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

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2
 لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ –و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 االٔشبء

 اٌؾعٛس اٌّزبؽخأشىبي  .4
 االٌٚٝغٍجخ اٌّشؽٍخ 

 اٌفصً / اٌغٕخ .5
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ 61

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7
28  /7  /2116 

 أهذاف الومرر .8
 تهدف المادة الى:

 
 الوسح السرَع للعنبوَن والنمبط الرئُسُخ فٍ النص الومروء. . 1

 فكبر الفرعُخ . فهن الفكرح الرئُسُخ للنص واال2

 . لراءح النص ثهذف تحذَذ اإلخبثبد الونبسجخ لألسئلخ الوطروحخ.3

 .إكسبة الطالة ههبرح المراءح الصبهتخ السرَعخ .4

 . إكسبة الطالة عبدح المراءح  والفهن فٍ هطبلعبتهن الحرح التٍ تستور هعهن هذي الحُبح .5

الفعبلخ ، ورلك ثبلتعرف علً األسبلُت الوختلفخ فٍ تلخُص النص الومروء ، . إكسبة الطالة المذرح علً التلخُص والكتبثخ 6

 واستعوبل التراكُت اللغىَخ الوتنىعخ .

 . زَبدح هفرداد المبهىش اللغىٌ للطبلت .7

 اكسبة الطبلت المذرح علً االستذالل و االستنتبج  .8

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائك التعلُن والتعلن والتمُُن ومرربد الهخرخ .9

 ف الوعرفُخهذااأل -أ

 

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

 .ٚرؾ١ًٍ ٔصٛصٙب اٌشبئؼخ فٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خُ أعب١ٌت اٌزؼج١ش اٌٍغٛٞ ِؼشفخ ٚفٙ -2أ

 ١ٍض٠خ ٚفُٙ ِؼشفخ أشٙش األدثبء ٚاٌّفىش٠ٓ ٚػٍّبء اٌٍغخ اٌمذِبء ٚاٌّؼبصش٠ٓ فٟ رشاس اٌٍغخ اإلٔغ -3أ

 أُ٘ ٔزبعُٙ األدثٟ ٚاٌفىشٞ.     

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

 رذس٠ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خٚٚاالخزجبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ       

 
 

  ومرر.الخبصخ ثبل خَالوهبراألهذاف   -ة 

 

 .ثئ٠غبصح ػٍٝ اٌزؼج١ش اٌمذس - 1ة

 اٌزٛاصً ثئ٠غبث١خ ِغ ا٢خش٠ٓ.اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚ -2ة
 اٌمذسح ػٍٝ ا٠غبد اٌجذائً -3ة

 
 طرائك التعلُن والتعلن      

 

 اٌمشاءح اٌصبِزخ ٚاٌغٙش٠خ -1

 اٌزؼج١ش االٔشبئٟ -2

 

 
 طرائك التمُُن      

 

 الخزجبسا٠زُ اٌزم١١ُ ػٓ غش٠ك األعئٍخ ٚ األعٛثخ ٚ 

 
 األهذاف الىخذانُخ والمُوُخ  -ج

 

 أخز اٌذسٚط ٚ اٌؼجش ِّب دسعٖٛ -1ط

 فٟ ٔفٛط اٌطٍجخ اٌؾ١ّذح غشط اٌم١ُ ٚ األخالق -2ط

 رؼ١ٍُّٙ اٌصٛاة ٚ اٌخطأ -3ط

   -4ط

  
 طرائك التعلُن والتعلن    

 

 اٌصف١خ اٌّخزٍفخ ٌشذ أزجبٖ رٛظ١ؼ ٚششػ اٌّٛاد اٌذساع١خ ِٓ لجً اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ثبعزخذاَ اٌزم١ٕبد  -1

 اٌطٍجخ.      

 صمً اٌّؼشفخ اٌزار١خ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي اٌزأو١ذ ػٍٝ اداء اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٌٍّفشداد اٌذساع١خ.  -2

 . ٚاٌزؾ١ًٍ ٚ االعزٕجبغرشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ ٚاالعزىشبف اٌزارٟ ٌٍّؼشفخ  -3
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 .ػٟذارؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ فٟ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚاالث -4

 طرائك التمُُن    

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

 
 الونمىلخ ) الوهبراد األخري الوتعلمخ ثمبثلُخ التىظُف والتطىر الشخصٍ (.التأهُلُخ العبهخ و الوهبراد -د 

 

 ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ِب ٠مشأٖ -1د

  ٌٍّٛاظ١غ اٌط٠ٍٛخ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ػًّ ٍِخص -2د

 اٌصؼجخ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ا٠غبد اٌجذائً ٌٍىٍّبد -3د

  ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفظ ِٓ خالي اٌزىٍُ اِبَ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ اٌطٍجخ  -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

ُ اٌٛؽذح / أٚ اع

 اٌّٛظٛع

 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 The parts of a فُٙ اعضاء اٌمطؼخ 2 1

paragraph 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
ِؼشفخ اٌٛؽذح  2 2

 ٚاٌزغبٔظ
Unity, coherence, 

cohesion 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 The clause , types of ِؼشفخ أٛاع اٌغًّ 2 3

the clauses grammar 

review: 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ

 :Writing a paragraph وزبثخ لطؼخ أشبئ١خ 2 4

considering audience, 

getting ideas 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ

 ٚاعت ث١زٟ 2 5
Writing assignment 1 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 شف٠ٛخاعئٍخ 

 رؾش٠ش٠خ
6 2  

Exam 
 اعئٍخ شف٠ٛخ 

 رؾش٠ش٠خ
 فُٙ اٌىزبثخ اٌغشد٠خ 2 7

Narrative writing 
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 The main point of ِؼشفخ إٌمبغ اٌّّٙخ 2 8

narration 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 Giving background فُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبِخ 2 9

information 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
و١ف١خ رٕظ١ُ االؽذاس  2 11

 ص١ِٕب
Organizing event by 

chronological order  

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
ِشاعؼخ ٌٍص١غ  2 11

 اٌضِب١ٔخ

Grammar review: 

past tenses for 

narration 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 شف٠ٛخاعئٍخ 

 رؾش٠ش٠خ

 ٚاعت ث١زٟ 2 12
Writing assignment 2 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
13 2  

Exam  
 اعئٍخ شف٠ٛخ 

 رؾش٠ش٠خ
 اٌىزبثخ اٌٛصف١خ 2 14

Descriptive writing 
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 Giving dominant ِؼشفخ ا١ّ٘زٙب 2 15

impression 

. ِٕبلشخ .

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
االعزٕبد ثزفبص١ً  2 16

 ٚصف١خ
Supporting with 

descriptive details 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 Organizing by spatial اٌزٕظ١ُ اٌضِٕٟ 2 17

arrangement  

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 :Grammar review فُٙ اٌزشاو١ت إٌؾ٠ٛخ 2 18

consistency of verb 

tenses  

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ

 ٚاعت 2 19
Writing assignment 3 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
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 Essay and letter writing By L. G Alexander ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
. College Composition. By F.A. Razzaky and 

Helen Al- Hassan 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 How to write English essays (barrons) ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 

Internet essay samples 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
http://www.goodreads.com 
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21 2  
Exam  

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 اٌىزبثخ اٌزؾ١ٍٍخ 2 21

Analytical writing 
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 ئٍخ شف٠ٛخاع

 رؾش٠ش٠خ
 االعجبة اٌزؾ١ٍ١ٍخ 2 22

Analyzing reasons 
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
دػُ اٌزفص١ً ِغ  2 23

 االِضٍخ
Supporting with details 

and examples 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
فشق ث١ٓ اٌزؼ١ُّ  2 24

 ٚاالعٕبد

Distinguishing between 

generalization and 

support 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ

 فُٙ اٌىزبثخ اٌؼ١ٍّخ 2 25
Scientific writing 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 ػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ 2 26

Analyzing a process 
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
اٌزشو١ض ػٍٝ إٌمبغ  2 27

 اٌشئ١غ١خ
Focusing with the main 

idea 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
ِؼشفخ ِمذِخ ػٓ  2 28

 اٌؼ١ٍّخ
Introducing the process  

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 اٌزص١ٕف 2 29

Classifying  
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 Comparing and اٌّمبسٔخ ٚاٌزعبد 2 31

contrasting 

ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
 ٚاعت 2 31

Writing assignment 4 
ِٕبلشخ .. 

 ِؾبظشح
 اعئٍخ شف٠ٛخ

 رؾش٠ش٠خ
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