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 1الصفحح 

 
  

     

 وصف الثرناهح األكادَوٍ        

 

 

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
 اػزّبد ِؼب١٠ش األرؾبد ٌٍغبِؼبد اٌؼشث١خ

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

 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .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 والتطبٌ -

 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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 ؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

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

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

 اٌّؼبطش٠ٓ فٟ رشاس اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٚفُٙ ِؼشفخ أشٙش األدثبء ٚاٌّفىش٠ٓ ٚػٍّبء اٌٍغخ اٌمذِبء ٚ -3أ

 أُ٘ ٔزبعُٙ األدثٟ ٚاٌفىشٞ.     

  ِؼشفخ ٚفُٙ أُ٘ اعب١ٌت ٚؽشق اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ  ثبإلػبفخ اٌٝ اُ٘ ٚعبئً اٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ  -4أ

     رذس٠ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ.ٚٚاالخزجبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ       

 ثرناهح لخاصح تالا َحالوهار 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   اٌزٛاطً اٌخبطخ        

 مشاءح ٌٍطالة رّش٠ُٕٙ ػ١ٍٙب و١ّىب١ٔى١خ اٌمشاءح، ٚرم١ٕبد اٌمشاءح        رمذ٠ُ ِٙبساد ٚاعزشار١غ١بد اٌ - 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 ػٍ         
 طرائك التعلُن والتعلن      

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

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

 ٍجخ.اٌط      

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

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

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؼشفخ اػبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.      

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

 اٌذساع١خ.      
 طرائك التمُُن      

 

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ. -

 دسعبد اٌّشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ اٌظؼجخ ٌٍطٍجخ. -

 ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب .ٚػغ دسعبد  -
 الىخذانُح والمُوُح . األهذاف -ج

 

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

 أْ ٠شبسن اٌطبٌت فٟ ٔشبؽبد اٌمغُ. -2ط        

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

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

 

 



  
 3الصفحح 

 
  

 طرائك التعلُن والتعلن     

 

طٛسح  ٌٕمًػشع األفالَ ٚأششؽخ )اٌف١ذ٠ٛ( أٚ  اٌّذاسط إٌّٛرع١خ   اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌجؼغ -

ص١ش ؽذ٠ضه ِغ فأ٠ّٙب أثٍغ فٟ اٌزأ ٚاٌزؼشف ػٍٝ صمبفخ اٌذٚي اٌزٟ رزىٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚالؼ١خ 

 . اٌطالة؟ أَ ِشب٘ذرُٙ ٌشش٠ؾ )اٌف١ذ٠ٛ(

ًِ ثٕه ِؼٍِٛبد رغّغ ف١ٗ األخجبس ٚاٌمظض ٚثؼغ إٌّغضاد اٌزٟ رٛعذ فٟ اٌج١ئخ ٚاٌظؾف  -

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

 .فٟ دػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخإششاف١خ صُ رغزخذَ رٍه اٌّؼٍِٛبد اٌغبِؼٟ 

ػشع اٌذسٚط دِٚبً ثأعب١ٌت ِخزٍفخ ٚؽشائك ِزٕٛػخ ِغزخذِبً اٌزش٠ٛك ِٚٓ رٍه األعب١ٌت  -

 خظٛطب فٟ اٌّٛاد االدث١خ. أعٍٛة اٌمظخ اٌزٞ ٠ؼزجش أُ٘ ٚع١ٍخ ٌذػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ

رفى١ش  رزطٍت ّٛاػ١غاٌرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبػشاد ٌّٕ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 ِٛػٛع اٌّؾبػشح. -

 
 

 

 .الشخصٍ(خري الوتعلمح تماتلُح التىظُف والتطىر األ )الوهاراخالونمىلح التأهُلُح و الوهاراخ العاهح-د 

 

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

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

 .ي ػٍّٗاٌمذسح ػٍٝ الزشاػ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ألٞ ِشىٍخ لذ رٛاعٙٗ فٟ ِغب -3د

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

 طرائك التعلُن والتعلن          

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

 ٚػغ ِٕب٘ظ رذس٠غ١خ ِٓ لجً اٌمغُ ِشبثٙخ ٌج١ئخ اٌؼًّ . -

 د ِٚؼب٘ذ رذس٠ج١خ.اسعبي اٌطٍجخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِؤعغب -
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 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 . -

 ِبرُٙ ٚؽبعبرُٙ.ص٠بدح اؽزشاَ ٚرفُٙ اٌطٍجخ  ٌمذساد ا٢خش٠ٓ ٚا٘زّب -

 
 طرائك التمُُن          

 

 رطج١ك إعشاءاد اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ثٕبًء ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم١١ُ. -

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

 اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌغذاسح. ِغ رم١١ُ األداء االخز١بسثشثؾ ٔزبئظ ػ١ٍّخ  االخز١بسرٛف١ش ِؼب١٠ش ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ  -

 
 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 ١ٍضٞإٌؾٛ االٔى 

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 ػٍُ االطٛاد اٌٍغ٠ٛخ 

 1 1 االٔشبء  

 1 1 عز١ؼبةاال 

 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 ْ
زّذح ٌٍّٛاد ػذد اٌغبػبد اٌّؼ

)ِٓ ػّٕٙب  عبػخ19اٌّزخظظخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػبد4اٌزشث٠ٛخ:

 ذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّٛاد ػ

 2:اخشٜ

2 1 

 1 2 اٌظٛد 

 1 1 االٔشبء  

 1 1 االعز١ؼبة 

 . 2 األدة اٌمظظٟ 

 . 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 

 عبػخ23اٌّزخظظخ: 

اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد ػذد 

 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 

 . 2 االسشبد ٚاٌظؾخ إٌفغ١خ 

 عبػخ  25اٌؼذد اٌىٍٟ : 1 1 اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٕٙظ  

 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. -

 ذَ إٌّٙظ .رٛظ١ف ٚعبئً عذ٠ذح رخ -

 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.   



  
 6الصفحح 

 
  

 الوعهذ(ح تااللتحاق تالكلُح أو األنظوح الوتعلم ع)وضهعُار المثىل  .13

 

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

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

 ٠ؼبدٌٙب ِٓ ثالد أخشٜ. أٚ ِب الػذاد٠خأْ ٠ىْٛ ؽبطالً 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 اٌشخظ١خ  -

 اعز١بص اٌىشف اٌطجٟ (.
-  

 أهن هصادر الوعلىهاخ عن الثرناهح .14
 

 اٌىبدس اٌزذس٠غٟ . -
 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 دازغ١ٙضٚاٌ ٌّ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 إٌٝ ثبإلػبفخ اٌّىزجخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٌٍجؾش إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ رٛفش -
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوماتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتمُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

 أساسٍ اسن الومرر رهز الومرر السنح / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوعرفاألهذاف 

 ناهح ثرالخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 والمُوُح 
والتأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونمىلح

الوتعلمح تماتلُح التىظُف 

 (والتطىر 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 اختثاراخ 
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 وىرج وصف الومررن

 هذرس اللمة العلوٍ:

  هنً حسُة هىَذ هلك الدىرانٍ  أسن 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

 سِض اٌّمشساعُ /  .3
 اٌّمبٌخ

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4
 اٌضبٌضخ اٌّشؽٍخؽٍجخ 

 اٌفظً / اٌغٕخ .5
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ 61

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7
28  /7  /2116 

      أ٘ذاف اٌّمشس .8

  وهو المقالة آال األدبيةهذا النوع من الكتابات جيدة ل تمكين الطالب من معرفة  -0
كتابة  وضع الخطة المناسبة ل هذا الجنس االدابي وخصائص ومميزات كل نوع بأنواعتعريف الطالب   -8

 النوع كل

صحيحة وذات مضمون من خالل إنشاء جمل بأنواعها  ن كتابة فقرات إنشائيةتمكين الطالب م -3
 صحيحة نحوياً وداللياً.

 واجزاء الرئيسة لكل نوع واعهاتعريف الطالب بكيفية كتابة الرسائل وبمختلف أن -4

 تعريف الطالب بالقصة القصير وأنواعها وخطوات كتابتها وكيفة وضع الخطة المناسبة لذلك -5

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

 ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 ٌٟ ّْٛ دالغًّ راد اٌّؼاٌإْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌمٛاػذ إٌؾ٠ٛخ اٌظؾ١ؾخ ٌجٕبء ِخزٍف أٔٛاع  – 1أ 
 إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ أٔٛاع اٌّمبالد -2أ

 إْ ٠فُٙ اٌطبٌت اٌخظبئض اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٌىً ٔٛع-3أ

 إْ ٠ؼشف اٌطبٌت اٌخطٛاد األعبع١خ ٌىزبثخ وً ٔٛع  -4أ
 ً ٔٛع إْ ٠ؼشف اٌطبٌت أٔٛاع اٌشعبئً ٚخظبئض ٚاألعضاء األعبع١خ ٚاإلغشاع اٌخبطخ ثى -5أ
 ف١خ ٚػغ خطخ ِٕبعجخ ٌىً ٔٛع١إْ ٠ؼشف اٌطبٌت ِب اٌّمظٛد ثبٌمظخ اٌمظ١شح ٚأٔٛاػٙب ٚو -6أ

   
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ ر١١ّض أٔٛاع اٌّمبالد – 1ة

 ١بً إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ وزبثخ فمشاد إٔشبئ١خ طؾ١ؾخ ٔؾ٠ٛب ٚدالٌ – 2ة

 إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ وزبثخ اٌشعبئً ثّخزٍف أٔٛاػٙب ٚفمبً ٌخطٛاد اٌظؾ١ؾخ  - 3ة

   إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ وزبثخ اٌمظخ اٌمظ١شح ٚر١١ّض أٛاػٙب    -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح -1

 َ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ األخشٜٚاعزخذا  Data Showاعزخذاَ اٌؼشٚع اٌزمذ١ِخ ٚعٙبص  -2

رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ اٌٛاعجبد اٌّخزٍفخ ِٓ فمشاد إٔشبئ١خ ِٚمبالد ٚسعبئً ٚ لظض لظ١شح  -3

 ثّخزٍف أٔٛاػٙب.

 ػشع ٔظٛص ٚإػّبي أدث١خ ٌغشع ٌزؼش٠ف اٌطبٌت ث١ّّضارٙب -4

 إٌّبلشخ داخً اٌمبػخ -5
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ ا -1

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ اٌشف٠ٛخ ٚاعزخذاَ ؽش٠مخ إٌّبلشخ -2

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌٛاعجبد خبسط اٌمبػخ ٚرم٠ّٛٙب اٌّغزّشح  -3

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 فٟ ِؾزٛا٘بزأًِ اٌاٌّخزٍفخ ٚ األدث١خ األعٕبطإْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ رزٚق  -1ط

 ٌؾظ األدثٟ ٌذٜ اٌطٍجخخٍك ٚرؼض٠ض ا -2ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌىزبثخ ثذسعخ ػب١ٌخ ِٓ اإلرمبْ إٌؾٛٞ ٚاٌذالٌٟ -3ط

 رؾف١ض اٌطبٌت ػٍٝ ِزبثؼخ ٚلشاءح إٌظٛص األدث١خ ِٓ ِب ٠طٛس لذسارٗ    -4ط

  
 شخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌؾظ اٌشالٟ ٌٍٕظٛص األدث١خ اٌّخزٍفخ -1د

 اٌمذسح ػٍٝ وزبثخ األٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ األعٕبط األدث١خ ثطشائك ِخزٍفخ -2د

 اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ٚاٌززٚق اٌالدثٟ  -3د

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ األفىبس ٚاٌّشبػش ثأعب١ٌت أدث١خ ِز١ّضح   -4د
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 الثنُح التحتُح  .12

  Essay and Letter Writing ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 مع مصادر أخرى ذات عالقةالكتاب المنهجي  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 المقاالت األدبية  بمختلف أنواعها والمجاالت األدبية  

ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، 

.... 
 المقاالت األدبية المنشورة على شبكة االنترنيت لكتاب مختلفين

 

 خطح تطىَر الومرر الذراسٍ  .13

اٌؼًّ ػٍٝ إػبفخ أٔٛاع أخشٜ ِغزؾذصخ ػب١ٌّبً ِٚؼزّذح فٟ إٌّب٘ظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّؤعغبد   ِٓ   

زٚق األدثٟ ٌٍطبٌت ثبإلػبفخ إٌٝ أٔٛاع اٌشعبئً ِغزؾذصخ فٟ اٌّمبالد أدث١خ راد ل١ّخ ػب١ٌخ ٚاصش فٟ رؾغ١ٓ اٌ

االٔزشٔذ اٌزٟ ٟ٘ أوضش وفبءح ٚرىزت ثألً عٙذ ٚٚلذ . ػشع ٔظٛص ؽذ٠ضخ ِٓ اٌمظض اٌمظ١شح ٚرشغ١غ 

 اٌطبٌت ػٍٝ وزبثزٙب ٚأزخبة األفؼً ٌؼشػٙب ػً اٌطٍجخ ِٓ اعً ِٕبلشزٙب.
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

اٌغبػب ٛعاألعج

 د
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

بناء جمل صحيحة  2 1-3

 نحوياً وداللياً 

The sentence,  الوحاضرج

 والونالشح
االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

تعريف الفقرة اإلنشائية  2 4-7

 وكتابتها

The paragraph,  الوحاضرج

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

الوحاضرج  ,The essay المقالة وأنواعها 2 8-11

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

الوحاضرج  ,The letter writing كتابة الرسائل بأنواعها 2 11-13

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

 عطلح نصف السنح
الوحاضرج  ,The literary essay( elementary) المقالة األدبية األولية 4 16-17

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

الوحاضرج  ,The short story القصة القصيرة 2 18-21

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

الوحاضرج  ,The reflective essay المقالة التأملية 2 21-23

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

الوحاضرج  ,The argumentative essay المقالة الجدلية 2 24-26

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ

الوحاضرج  The literary essay ( advanced) المقالة األدبية المتقدمة 2 27-31

 والونالشح

االختثار التحرَرٌ 

 والشفىٌ


