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 وطف انثشَايح األكادًٍَ        

 

 
َىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  اَداصاً يمرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرؼهى انًرىلؼح 

يٍ انطانة ذحمُمها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ حمك االسرفادج انمظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه 

 وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 غخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤع .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 اٌٛصف  .8
28/7/2116 

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

 .هاراتها اللغوٌة وخلفٌتها الثقافٌةجادة اللغة االنجلٌزٌة بكافة متأهٌل الطلبة على إ -

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

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

 ٌة بصورة فاعلة ومؤثرة.وغٌرها تؤهلهم على تدرٌس اللغة االنجلٌز وصوتٌات

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

إجراء البحوث النظرٌة والتجرٌبٌة والتطبٌقٌة والمقارنة فً مجاالت اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها  -

 وطرائق التدرٌس المختلفة. واللغوٌات

فكر وثقافات العالم المتحدث باإلنجلٌزٌة، وفتح قنوات الحوار الثقافً مع األمم تشجٌع الفهم النقدي ل -
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 .والشعوب المتحدثة باإلنجلٌزٌة

 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  االهذاف انًؼشفُح  - أ
 .غ١ٍض٠خٌٍغخ اإلِٔٚخبسط ٔطك اٌىٍّبد فٟ ا ِؼشفخ ٚفُٙ اٌمٛاػذ اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ -1أ

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

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

 أُ٘ ٔزبعُٙ األدثٟ ٚاٌفىشٞ.     

  ٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ  ثبإلظبفخ اٌٝ اُ٘ ٚعبئً اٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ ِؼشفخ ٚفُٙ أُ٘ اعب١ٌت ٚغشق ا -4أ

     رذس٠ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ.ٚٚاالخزجبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌّغزخذِخ فٟ رم١١ُ       

 ثشَايح نخاطح تانا َحانًهاس األهذاف –ب 

 

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

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

 ِٛالف   اٌزٛاصً اٌخبصخ        

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

 .ِٚٙبساد اعزخذاَ اٌّفشداد          

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

 اٌمشاءح اٌّخزبسح، ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ ر١ّٕخ لذسارُٙ ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ ٚعٙبد إٌظش ٚاٌؾمبئك اٌضبثزخ.         
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 اظ١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼشفخ ٚإٌظُ اٌّٛظؾخ فٟ أ.رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛ -

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

 اٌطٍجخ.      

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

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

 ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِؼشفخ اظبف١خ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.      

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

 اٌذساع١خ.      
 طشائك انرمُُى      

 

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ. -

 دسعبد اٌّشبسوخ ألعئٍخ إٌّبفغخ اٌصؼجخ ٌٍطٍجخ. -

 ٚظغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب . -
 انىخذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ج

 

 غخ االٔى١ٍض٠خ.أْ ٠صف اٌطبٌت أ١ّ٘خ رؼٍُ اٌٍ -1ط         

 أْ ٠شبسن اٌطبٌت فٟ ٔشبغبد 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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 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

صٛسح  ٌٕمًػشض األفالَ ٚأششغخ )اٌف١ذ٠ٛ( أٚ  اٌّذاسط إٌّٛرع١خ   ا١ٔخ ٌجؼطاٌض٠بساد ا١ٌّذ -

فأ٠ّٙب أثٍغ فٟ اٌزأص١ش ؽذ٠ضه ِغ  ٚاٌزؼشف ػٍٝ صمبفخ اٌذٚي اٌزٟ رزىٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚالؼ١خ 

 . اٌطالة؟ أَ ِشب٘ذرُٙ ٌشش٠ػ )اٌف١ذ٠ٛ(

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

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

 .إششاف١خ صُ رغزخذَ رٍه اٌّؼٍِٛبد فٟ دػُ األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخاٌغبِؼٟ 

 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  ّٛاظ١غ رزطٍتاٌرى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبش١خ خالي اٌّؾبظشاد ٌّٕبلشخ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ  -

 ٚرجبدي ٚرمجً اساء اٌطشف االخش. ٚرؾ١ًٍ

 

 
 طشائك انرمُُى    

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

 
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 

 ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ.اٌزٛاصً ثئ٠غبثاٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚإداسح اٌفش٠ك ٚ -1د

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

 .اٌمذسح ػٍٝ الزشاػ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ألٞ ِشىٍخ لذ رٛاعٙٗ فٟ ِغبي ػٍّٗ -3د

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

 ى طشائك انرؼهُى وانرؼه         
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 ٚظغ ِٕب٘ظ رذس٠غ١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌذٚائش اٌزٟ عٛف ٠زؼبًِ ِؼٙب. -

 ٚظغ ِٕب٘ظ رذس٠غ١خ ِٓ لجً اٌمغُ ِشبثٙخ ٌج١ئخ اٌؼًّ . -

 اسعبي اٌطٍجخ ٌٍزذس٠ت فٟ ِؤعغبد ِٚؼب٘ذ رذس٠ج١خ. -

 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 . -

 ص٠بدح اؽزشاَ ٚرفُٙ اٌطٍجخ  ٌمذساد ا٢خش٠ٓ ٚا٘زّبِبرُٙ ٚؽبعبرُٙ. -

 
 طشائك انرمُُى          

 

 رطج١ك إعشاءاد اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ثٕبًء ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم١١ُ. -

 ف١ش ِؼب١٠ش ػبدٌخ ٚصؾ١ؾخ ٚؽغٕخ ا١ٌٕخ ٚغ١ش ِزؾ١ضٖ ٠ّىٓ ػٍٝ أعبعٙب اٌزم١١ُ.رٛ -

 ِغ رم١١ُ األداء اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌغذاسح. االخز١بسثشثػ ٔزبئظ ػ١ٍّخ  االخز١بسرٛف١ش ِؼب١٠ش ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ  -

 
 تُُح انثشَايح يذج و .11

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح عٕٛاد  4ِذح اٌجشٔبِظ : 

 بٌٛس٠ٛطدسعخ اٌجى

 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 )ِٓ ظّٕٙب  15اٌّزخصصخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

ٍّٛاد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌ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 االعز١ؼبة 

 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 )

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد  ع ْ

)ِٓ ظّٕٙب  عبػخ19اٌّزخصصخ: 

 اٌغبػبد اٌؼ١ٍّخ (

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

2 1 

 1 2 اٌصٛد 

 1 1 االٔشبء  
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 عبػبد4اٌزشث٠ٛخ: 1 1 االعز١ؼبة 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّٛاد ذد ػ

 2:اخشٜ

 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 8اٌؼ١ٍّخ :

 . 2 األدة اٌمصصٟ 

 . 2 (1اٌشؼش) 

 1 2 اٌّغشؽ١خ 

 2 . اٌّؾبدصخ 

 1 1 ؽبعجبد 

 . 2 ػٍُ إٌفظ إٌّٛ 

 عبػخ  25اٌؼذد اٌىٍٟ : . 2 ٛٞ ٚاداسح رشث٠ٛخاٌزؼ١ٍُ اٌضبٔ 

 اٌّشؽٍخ 

 اٌضبٌضخ

 1 2 (3) إٌؾٛ االٔى١ٍضٞ 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 عبػخ23اٌّزخصصخ: 

ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 خعبػ2اٌزشث٠ٛخ:

 ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍّٛاد 

 11اٌؼ١ٍّخ : 

 

 1 2 (1اٌٍغخ ) 

 2 . اٌّؾبدصخ 

 1 1 ٌّمبٌخا 

 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 111ــــٛع اٌىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍٟ : اٌّغّــــــــــــــــــــــــ
 

 

 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 رٛظ١ف غشق رذس٠ظ عذ٠ذح. -

 رٛظ١ف ٚعبئً عذ٠ذح رخذَ إٌّٙظ . -

 رٛظ١ف أعب١ٌت رؼض٠ض ِجزىشح ٌزؼض٠ض اٌطٍجخ . -

 اٌّشبسوخ فٟ رم٠ُٛ ٚرط٠ٛش إٌّٙظ ٚرؾ١ٍٍٗ إٌٝ ػٕبصشٖ اٌّخزٍفخ. -
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 إلٌّبَ ثّٙبساد ٚرم١ٕبد اٌؾصٛي اٌغش٠غ ػٍٝ اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد ِضً اٌؾبعت ا٢ٌٟ ، ٚاالٔزشٔذ ا -

 ٚغ١شٖ.   

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13

 

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

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

 أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب ِٓ ثالد أخشٜ. 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 (.
-  

 أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايح .14
 

 اٌىبدس اٌزذس٠غٟ . -
 اٌّمشس اٌذساعٟ. -
  .ٌٍزخصص إٌّبعجخ ٚاٌجشِغ١بد ٚاٌّٛاد دضاٚاٌزغ١ٙ األعٙضح ٛفشر -
 .ٌٍزخصص  اٌزؼٍُ ِصبدس ِالءِخ -
 .اٌزؼ١ّ١ٍخ خاٌؼ١ٍّ فٟ اٌزؼٍُ ِصبدس اعزخذاَ ؽغٓ -
 فٟ اٌزخصص. اٌّؼشفخ ِغبالد ٌغ١ّغ ٚرغط١زٙب ٚؽذاصزٙب ٚرٕٛػٙب ٚاٌذٚس٠بد اٌىزت رٛفش -
 ٌخذِخ اٌّزخصصخ اٌف١ٕخ ٚاٌىٛادس داٚاٌزغ١ٙض ٌّؼٍِٛبد أٚػ١خ ؽ١ش ِٓ ِزىبٍِخ ِىزجخ رٛفش -

 .اٌزخصص
 .اٌزخصص ِغبي فٟ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّؼٍِٛبد لٛاػذ فٟ نزشااالش -
 . اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّٛاد ٚرٛفش اٌزؼ١ٍّٟ اٌّؾزٜٛ إلداسح ٟإٌىزشٚٔ ٔظبَ ٚعٛد -
 .اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّىزجبد إٌٝ ثبإلظبفخ اٌّىزجخ فٟ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٌٍجؾش إٌىزشٟٚٔ ٔظبَ رٛفش -
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 يخطظ يهاساخ انًُهح

 َشخً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انرؼهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمُُى

 اخ انرؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايحيخشخ 

 أساسٍ اسى انًمشس سيض انًمشس انسُح / انًسرىي

 أو اخرُاسٌ
 ُحانًهاساذاألهذاف  ح ُانًؼشفاألهذاف 

 ثشَايح انخاطح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانمًُُح 
وانرأهُهُح اساخ انؼايح انًه

انًهاساخ األخشي  )انًُمىنح

انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف 

 (انشخظٍوانرطىس 

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

 االونً
 

انُحى 

 االَكهُضٌ
  *  * *   *   * * *   * أساسٍ

  * * * * *  * * *  * *   * أساسٍ ػهى االطىاخ 

 انثاَُح
 

االَشاء 

 واالسرُؼاب
 *  * * * *  * *  * *  * *  أساسٍ

  * * *  * * *  *  *  * *  أساسٍ انشؼش 

 انثانثح
  * *   * *   * *   *  * أساسٍ سواَح 
 * * * *  *  * *  * * *  *  أساسٍ يُاهح وطشائك 

 انشاتؼح

 

 *  *   * * * * *    * * * أساسٍ نغح 

  * * *   * *   * * *  *  أساسٍ اخرثاساخ 
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 ًىرج وطف انًمشسَ

 انهمة انؼهًٍ: اسرار يساػذ   

                               سَسٍ:  ػهٍ ػثذهللا يحًىدانرذ أسى  

                      

 وطف انًمشس

 

 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
 ػٍُ اٌصٛد

 أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .4
 االٌٚٝ اٌّشؽٍخغٍجخ 

 صً / اٌغٕخاٌف .5
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ 91

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7
28  /7  /2116 

      أ٘ذاف اٌّمشس .8

 ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ األصٛاد ٚػٍُ اٌٍغخ، ِٓ خالي آساء اٌؼٍّبء فٟ ٔٛػ١خ رٍه اٌؼاللخ.  -1

اٌٍغ٠ٛخ، ِٚب ٠زشرت ػٍٝ رٍه اٌذساعخ  رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌغٛأت اٌزٟ رظٙش ف١ٙب أ١ّ٘خ دساعخ األصٛاد  -2

 ِٓ ِؼبسف ِف١ذح.

 رٛظ١ؼ أ١ّ٘خ اٌزؼش٠ف ثأصٛاد االٔى١ٍض٠خ ٚو١ف١خ ٔطمٙب ثصٛسح ع١ٍّخ. -3

 ث١بْ أ١ّ٘خ ػٍُ األصٛاد فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ، ٚإثشاص ٔٛع اٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ األصٛاد ٚإٌؾٛ. -4

 الي آساء اٌؼٍّبء ف١ٙب.رؼش٠ف اٌطٍجخ اٌؼاللخ ث١ٓ ػٍُ األصٛاد ٚػٍُ اٌٍغخ، ِٓ خ -5

بٌغٛأت اٌزٟ رظٙش ف١ٙب أ١ّ٘خ دساعخ األصٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ِٚب ٠زشرت ػٍٝ رٍه اٌذساعخ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ث -6

 ِٓ ِؼبسف ِف١ذح.

إلٌّبَ اٌطالة ثّٙبسح ٚصف األصٛاد ٚرطج١ك ِخبسط اٌؾشٚف ثطش٠مخ ع١ذح ٠ٚمذَّ إٌّٙظ ٌٍطالة  -7

 .ِٙبسح إٌطك اٌغ١ٍُ فشصخ اعزخذاَ ا٠ٌٛت ٠ٚشّغؼُٙ ػٍٝ رطج١ك

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

 ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 أصٛاد اٌٍغخ ِٚصبدس٘ب .  إْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ – 1أ 
 
 ِؼشفخ ِٛاظغ ٔطك األصٛاد اٌّخزٍفخ .ػٍٝ  إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً  -2أ

 األصٛاد .ؽشوبد أػعبء إٌطك ِٓ أعً إٔزبط ت إْ ٠فُٙ اٌطبٌ-3أ
 اٌصفبد إٌطم١خ ٚاٌغّؼ١خ اٌّصبؽجخ ٌىً صٛد. تإْ ٠ؼشف اٌطبٌ  -4أ
اٌخصبئص اٌّبد٠خ أٚ اٌف١ض٠بئ١خ ألصٛاد اٌىالَ أصٕبء أزمبٌٙب فٟ اٌٙٛاء ِٓ  ٌتاٌطبإْ ٠ؼشف  -5أ

 اٌّزىٍُ إٌٝ اٌغبِغ.
 اٌؾجظرش١ِض األٌٛفٛٔبد ٚخصبئصٗ ِضً : اٌّٙظ ٚاٌغٙش ٚاإلغجبق ٚإْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -6أ

 
  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رط٠ٛش ِٙبسح االعزّبع – 1ة

 رط٠ٛش ِٙبسح ٔطك ِخبسط اٌؾشٚف ثشىً صؾ١ؼ. – 2ة

 رط٠ٛش ِٙبسح اٌزٛاصً ثبعزخذاَ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  - 3ة

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ِٙبسح اٌزؾذس ثغالعخ.   -4ة

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٌّؾبظشحغش٠مخ ا -1

 ٚاعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ األخشٜ  Data Showاعزخذاَ اٌؼشٚض اٌزمذ١ِخ ٚعٙبص  -2

 .رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اعزخذاَ ِخزجش اٌصٛد ٚاالعزفبدح ِٕٗ فٟ ِٙبساد اٌٍغخ -3

 اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ اٌّغزّش فٟ ٔطك ٚأزبط ٚرؾ١ًٍ اٌّمبغغ اٌصٛر١خ. -4

 إٌّبلشخ داخً اٌمبػخ -5
 ك اٌزم١١ُ غشائ     

 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ  -1

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ اٌشف٠ٛخ ٚاعزخذاَ غش٠مخ إٌّبلشخ -2

 رى١ٍف اٌطبٌت ثبٌٛاعجبد خبسط اٌمبػخ ٚرم٠ّٛٙب اٌّغزّشح  -3

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٌؾشٚف ثشىً صؾ١ؼِخبسط ارزٚق اٌؾظ اٌشالٟ فٟ  إْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ  -1ط

 ٌذٜ اٌطٍجخ اٌغّؼٟ خٍك ٚرؼض٠ض اٌؾظ  -2ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ االؽغبط ثبالصٛاد ٚو١ف١خ وزبثزٙب. -3ط

 ػٍُ اٌصٛد ِٓ ِب ٠طٛس لذسارٗ .رؾف١ض اٌطبٌت ػٍٝ ِزبثؼخ ٚلشاءح   -4ط

  
 ظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 

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

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

 .اٌمذسح ػٍٝ الزشاػ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ألٞ ِشىٍخ لذ رٛاعٙٗ فٟ ِغبي ػٍّٗ -3د

 فٟ ِغبي رخصصٗ.ٚرٛظ١فٙب اٌّؼٍِٛبد  عزخذاَ رىٌٕٛٛع١بااٌمذسح ػٍٝ  -4د
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 انثُُح انرحرُح  .12

 Better English Pronunciation ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 By  J. D. O'Connor 

 تُُح انًمشس .11

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

فهم معنى علم  9 1
 الصوت وتفرعاته

انًحاضشج  مدخل الى علم الصوت

 وانًُالشح

 يخرثش انظىخ

ٌ االخرثاس انرحشَش

 وانشفىٌ

كيفية نتاح  9 2-4
 االصوات

انًحاضشج  الصحيحة والعلة

 وانًُالشح

 يخرثش انظىخ

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ

الفرق بين اصوات  9 5-7
العلة الطويلة 

 والثنائية والثالثية

اصوات العلة الطويلة والثنائية 
 والثالثية

انًحاضشج 

 وانًُالشح

 يخرثش انظىخ

االخرثاس انرحشَشٌ 

 نشفىٌوا

معرفة مخارج  9 8-11
 االصوات الصحيحة

انًحاضشج  االصوات الصحيحة

 وانًُالشح

 يخرثش انظىخ

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ

فهم الفونيم  9 11-13
 والرموز

انًحاضشج  الفونيم والرمز

 وانًُالشح

 يخرثش انظىخ

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ

الفرق بين  6 14-15
االصوات 
به االحتكاكية وش
 االحتكاكية

االصوات االحتكاكية وشبه 
 االحتكاكية

انًحاضشج 

 وانًُالشح

 يخرثش انظىخ

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ

 ػطهح َظف انسُح

فهم االصوات االنفية  9 16-18
والصحيحة والمقطع 

 الصوتي

االصوات االنفية  والصحيحة والمقطع 
 الصوتي

انًحاضشج 

 وانًُالشح

االخرثاس انرحشَشٌ 

 شفىٌوان

معرفة المقاطع  9 19-21
 القوية والضعيفة

انًحاضشج  المقاطع القوية والضعيفة

 وانًُالشح

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ

فهم الفرق في  9 22-24
التشديد على المقاطع  

البسيطة والمعقدة 
 والضعيفة

التشديد على المقاطع البسيطة والمعقدة 
 والضعيفة

انًحاضشج 

 وانًُالشح

انرحشَشٌ االخرثاس 

 وانشفىٌ

معرفة المشاكل في  9 25-27

 التحليل الصوتي

انًحاضشج  

 وانًُالشح

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ

ووظائف  انرُغُىفهى  9 28-31

 انرُغُى

انًحاضشج  ووظائفه 3-2-1 انرُغُى

 وانًُالشح

االخرثاس انرحشَشٌ 

 وانشفىٌ
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 يغ يظادس أخشي راخ ػاللحانكراب انًُهدٍ  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
ح تؼهى انًؼُُتًخرهف أَىاػها وانًداالخ ا  انظىذُحانًماالخ  

 انظىخ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
انًُشىسج ػهً شثكح االَرشَُد و انًرؼهمح تانًمشسانًماالخ 

 نكراب يخرهفٍُ
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