


  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية للعلوم االنسانية القسم الجامعي / المركز  .2

 ليزية اللغة االنك اسم البرنامج األكاديمي  .3

   بكالوريوس لغة انكليزية اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 اعتماد معايير األتحاد للجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التربية  / وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/10/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج .9

 .جادة اللغة االنجليزية بكافة مهاراتها اللغوية وخلفيتها الثقافيةتأهيل الطلبة على إ -

 التطبيق  والنظري. والترجمة وتدريس اللغة دب إجادة التحليل النقدي واالتمكين الطلبة من  -

لغة  ختبرالم وشرائط فيديو ومأساليب التعليم الحديثة من أفااللمام بطرائق تدريس متنوعة  من  -

 وغيرها تؤهلهم على تدريس اللغة االنجليزية بصورة فاعلة ومؤثرة. وصوتيات

صقل مهارات التفكير النقدي واإلبداع  لدى الطالب وتنمية قدراتهم البحثية ف  مجال  -
 التخصص. 

إلنجليزية وآدابها إجراء البحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية والمقارنة ف  مجاالت اللغة ا -

 وطرائق التدريس المختلفة. واللغويات



  
 1الصفحة 

 
  

تشجيع الفهم النقدي لفكر وثقافات العالم المتحدث باإلنجليزية، وفتح قنوات الحوار الثقاف  مع  -

 .األمم والشعوب المتحدثة باإلنجليزية

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية - أ

 .للغة اإلنجليزيةا ف  نطق الكلمات ومخارج معرفة وفهم القواعد اللغوية والنحوية.1أ

 .وتحليل نصوصها . معرفة وفهم أساليب التعبير اللغوي واألدب  الشائعة ف  اللغة اإلنجليزية2أ

معرفة أشهر األدباء والمفكرين وعلماء اللغة القدماء والمعاصرين ف  تراث اللغة اإلنجليزية . 3أ

 فهم أهم نتاجهم األدب  والفكري.و

معرفة وفهم أهم اساليب وطرق التدريس الحديثة  باإلضافة الى اهم وسائل التقييم والتقويم . 4أ

 تدريس اللغة االنكليزية.وواالختبارات اللغوية المستخدمة ف  تقييم 

 األهداف المهارية الخاصة بالبرنامج–ب 

 . كتابة الجمل تدريبا دقيقاكساسية األوية لغال تمهاراعلى اليتدرب الطالب  -1ب 

  تدريب الطالب على تطوير مهاراتهم في التحدث واالستماع ليكونوا قادرين على أن يتعاملوا مع مواقف  -2ب

 التواصل الخاصة       

         ةنيات القراءميكانيكية القراءة، وتقك الب تمرينهم عليهاتقديم مهارات واستراتيجيات القراءة للط - 3ب 

  ت .مهارات استخدام المفرداو         

 مثل االستالل من الحقائق في كتابة البحوث والتقارير  الكتابةتنمية قدرات الطالب على مهارات  - 4ب 

 والتأكيد على تنمية قدراتهم على التمييز بين وجهات النظر والحقائق الثابتة.         

 ق التعليم والتعلمطر     

 يد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في أ.تزو -

 توضيح وشرح المواد الدراسية من قبل الكادر التدريسي باستخدام التقنيات الصفية المختلفة لشد انتباه  -

 الطلبة.      

 فردات الدراسية. صقل المعرفة الذاتية للطلبة من خالل التأكيد على اداء الواجبات البيتية للم -

 تشجيع الطلبة على التعلم واالستكشاف الذاتي للمعرفة من خالل زيارة المكتبات والمواقع االلكترونية  -

 للحصول على معرفة اضافية للمواد الدراسية.      
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                     د    هم بدورات تعليمية اضافية للمواتحسين مهارات الطلبة في التفكير الناقد واالبداعي من خالل زج -

 الدراسية.      

 

 

 

 ق التقييم طر     

 اختبارات يومية بأسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية. -

 درجات المشاركة ألسئلة المنافسة الصعبة للطلبة. -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلف بها . -

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 

 اللغة االنكليزية.لب أهمية تعلم أن يصف الطا -1ج        

 القسم.أن يشارك الطالب ف  نشاطات  -2ج        

 .أن يشجع الطالب زمالءه على االلتزام بالهدوء ف  الصف - -3ج        

 ات العلماء والمنظرين في تطوير اللغة.أن يقدر الطالب إسهام -4ج        

 ق التعليم والتعلمائطر    

صورة  لنقلعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( أو  المدارس النموذجية   ية لبعضالزيارات الميدان -

فأيهما أبلغ في التأثير حديثك مع  والتعرف على ثقافة الدول التي تتكلم اللغة االنكليزية واقعية 

 . الطالب؟ أم مشاهدتهم لشريط )الفيديو(

ي توجد في البيئة والصحف مل بنك معلومات تجمع فيه األخبار والقصص وبعض المنجزات الت -

االستاذ والمجالت والكتب وذلك بإشراك الطالب في ذلك المجال كنشاط لهم، على أن تكون مهمة 

 .إشرافية ثم تستخدم تلك المعلومات في دعم األهداف الوجدانيةالجامعي 

عرض الدروس دوماً بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدماً التشويق ومن تلك األساليب  -

 خصوصا في المواد االدبية. سلوب القصة الذي يعتبر أهم وسيلة لدعم األهداف الوجدانيةأ
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تفكير  مواضيع تتطلبالتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة تشجيع الطلبة على  -

 الطرف االخر.اراء وتبادل وتقبل  وتحليل

 ق التقييم ائطر   

 .استبانة االهتمام والمعرفة والمهارات -

 المالحظة -

 دة للواجبات البيتية من خالل كتابة التقارير الذاتية حول موضوع المحاضرة.درجات محد -

 

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  والتأهيلية المهارات العامة -د 

 .الشخصي(    

 

 بية مع اآلخرين.التواصل بإيجاو الفريق وإدارة الجماع  العمل على القدرة -1د

 جمع وعرض المعلومات بطريقة مالئمة.و موجزة كلمة ف  التعبير على القدرة -2د

 .عمله مجال ف  تواجهه قد مشكلة ألي المناسبة الحلول اقتراح على القدرة -3د

 ف  مجال تخصصه.وتوظيفها المعلومات  استخدام تكنولوجيا على القدرة -4د

 لمق التعليم والتعائطر         

 ة بالتنسيق مع الدوائر التي سوف يتعامل معها.توظيف مناهج دراسي -

 ة العمل .ئن قبل القسم مشابهة لبيوضع مناهج دراسية م -

 ارسال الطلبة للتدريب في مؤسسات ومعاهد تدريبية. -

 تدريب الطلبة بخبرات تحاكي الواقع. -

 دعوة بعض الجهات المهنية وتنظيم لقاءات مع الطلبة. -

 على حل المشكالت ، وإيجاد بيئة خصبة لإلبداع .لبة الط تدريب  -

 تشجيع التفكير الناقد وإصدار األحكام . -
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 لقدرات اآلخرين واهتماماتهم وحاجاتهم.  الطلبة زيادة احترام وتفهم -

 ق التقييم ائطر         

 

 التقويم المستمر بناًء على نتائج التقييم. إجراءات تطبيق -

 .تقييمالحة وحسنة النية وغير متحيزه يمكن على أساسها توفير معايير عادلة وصحي -

 توفير معايير لتقييم عملية اإلختيار بربط نتائج عملية اإلختيار مع تقييم األداء المبني على الجدارة. -

 

 

 

 

 بنية البرنامج مدة و .11

 الشهادات والساعات المعتمدة سنوات  4مدة البرنامج : 

 درجة البكالوريوس

 عة معتمدةتتطلب )س( سا
المستوى / 

 السنة

رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

 المعتمدة

 

 ع ن

 

 المرحلة

 

 االولى

الفصل 

الدراسي 

 االول 

 

 

 

101LGNE   3 1قواعد اللغة االنكليزية - 
عدد الساعات المعتمدة للمواد 

  ساعة 12: لكل فصل   المتخصصة

لمواد الساعات المعتمدة لعدد 

 ساعات 4:تربويةال

 

 اخرىدد الساعات المعتمدة لمواد ع

 5: من ضمنها الساعات العملية 

 

 

102LGNE   3 1علم الصوت - 

103LGNE   2 1و محادثة  استماع - 

104LGNE   2 1قراءة و كتابة - 

105LGNE   2 الشعر و النثر مدخل الى - 

AUAU

100 

لغير  اللغة العربية 

 تصاصاالخ
2 - 

AOCU

102 
 2 1 مهارات قيادة الحاسوب 

PSE 109 2 اسس تربية - 

PSE 110 2 علم النفس التربوي -  

 

 المرحلة

 االولى

الفصل 

101LGNE   عدد الساعات المعتمدة للمواد  - 3 2قواعد اللغة االنكليزية

 ساعة  12: لكل فصل   المتخصصة

المعتمدة للمواد الساعات عدد 

 ساعات 4:تربويةال

102LGNE   3 2علم الصوت - 

103LGNE   2 2و محادثة  استماع - 

104LGNE   2 2قراءة و كتابة - 
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الدراسي 

 الثاني 

 

 

 

 

 

105LGNE   2 المسرح مدخل الى -  

اخرى دد الساعات المعتمدة لمواد ع

 5:من ضمنها الساعات العملية  

 

 

AUAU

100 

لغير  اللغة العربية 

 الختصاصا
2 - 

AOCU

202 
 2 1 مهارات قيادة الحاسوب 

PSE 109 2 اسس تربية - 

PSE 110 2 علم النفس التربوي -  

      

 المرحلة

 الثانية 

 
 

 النحو  و الصرف

 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

  ساعة21 المتخصصة: 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 ساعات2التربوية:

 

 ع ن

 3 - 

 - 3 علم الصوت   

 - 2 مطالعة متقدمة   

 - 2 مدخل للكتابة االكاديمية  

 - 2 األدب القصصي 

 - 2 (1الشعر) 

 - 2 مسرحية الفصل الواحد  

 - 2 2استماع و تحدث  

 
مدخل لطرائق تدريس اللغة 

 االنكليزية

3 - 

 ةساع  23العدد الكلي : - 2 تعليم بالغين 

  ع ن   

 المرحلة 

 الثالثة

 
المعاصر   النحو االنكليزي

(3) 
3 - 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 ساعة21المتخصصة: 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 ةساع2التربوية:

 

 - 3 (1اللغة )مدخل لعلم  

 - 2 كتابة انكليزية اكاديمية  

 - 2 3استماع و تحدث  

 - 3 (1) ةالفكتوريالرواية  

 - 3 (2) النهضةمسرح  

الرومانسي و الشعر  

 (2)الفكتوري 
2 - 

و تصميم  علم التدريس  

 مناهج

3 - 

 - 2 االرشاد والصحة النفسية 

 ساعة  23العدد الكلي :     

 المرحلة

 

 الرابعة

عدد الساعات المعتمدة للمواد  . 3 (4) النحو االنكليزي 

 ساعة22المتخصصة: 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 . 2 (2اللغة ) 

 . 3 الراوية 
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 ساعة2العملية: . 3 المسرحية 

 . 2 الشعر 

 . 2 اختبارات لغوية 

 . 2 ترجمة 

 . 2 بحث تخرج 

 

 
 2 1 المشاهدة والتطبيق

 ساعة  24العدد الكلي :

 

 ساعة 100الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي : المجمــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة. -

 توظيف وسائل جديدة تخدم المنهج . -

 . الطلبةتوظيف أساليب تعزيز مبتكرة لتعزيز   -

 المشاركة ف  تقويم وتطوير المنهج وتحليله إلى عناصره المختلفة.  -

،  تقنيات الحصول السريع على المعارف والمعلومات مثل الحاسب اآلل اإللمام بمهارات و -

 وغيره.واالنترنت 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 (:لغة االنكليزيةيشترط لقيد الطالب للدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس في ال

 . تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلميروط القبول التي أن يكون مستوفياً لش -            

 أو ما يعادلها من بالد أخرى. العداديةأن يكون حاصالً على شهادة إتمام الدراسة ا -

 راغبا في الدراسة في القسم الذي يختاره.أن يكون   -

 –مل بمهنة التعليم واختبارات االستعداد للع –أن ينجح في اختبار القدرات واالختبارات الشخصية  -

 اجتياز الكشف الطبي (.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 الكادر التدريسي . -
 المقرر الدراسي. -
  .للتخصص المناسبة والبرمجيات والمواد تزاوالتجهي األجهزة وفرت -
 .للتخصص  التعلم مصادر مالءمة -
 .التعليمية العملية في التعلم مصادر استخدام حسن -
 في التخصص. المعرفة مجاالت لجميع وتغطيتها وحداثتها وتنوعها والدوريات الكتب توفر -
 لخدمة المتخصصة الفنية والكوادر تاوالتجهيز لمعلومات أوعية حيث من متكاملة مكتبة توفر -

 .التخصص
 .التخصص مجال في اإللكترونية المعلومات قواعد في كترااالش -
 . اإللكترونية المواد وتوفر ميالتعلي المحتوى إلدارة إلكتروني نظام وجود -
 .اإللكترونية المكتبات إلى باإلضافة المكتبة في المعلومات عن للبحث إلكتروني نظام توفر -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 رنامجمخرجات التعلم المطلوبة من الب 

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 األهداف المعرفية
األهداف المهارية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

 االولى
  *  * *   *   * * *   * أساسي النحو االنكليزي 

  * * * * *  * * *  * *   * أساسي علم االصوات 

 الثانية
 *  * * * *  * *  * *  * *  أساسي االنشاء واالستيعاب 

  * * *  * * *  *  *  * *  أساسي الشعر 

 الثالثة
  * *   * *   * *   *  * أساسي رواية 

 * * * *  *  * *  * * *  *  أساسي مناهج وطرائق 

 الرابعة
 *  *   * * * * *    * * * أساسي لغة 

  * * *   * *   * * *  *  أساسي اختبارات 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى  ي /التعليم العالي والبحث العلموزارة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية –كلية التربية للعلوم االنسانية القسم الجامعي / المركز .2

 النحو والصرف اسم / رمز المقرر .3

 البرنامج االكاديمي في اعتماد معايير األتحاد للجامعات العربية البرامج التي يدخل فيها .4

  الثانيةطلبة المرحلة  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي فصل / السنةال .6

 ( ساعة 90)   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  10/10/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 رأهداف المقر .10
كاضافات  يه واالشتقاق االضافات التصريفيه )تصريف االفعال واالسماء والصفات (تحديد واستخدام  •

 بشكل صحيح.  الصيغ النحويه  واشتقاق مختلف ثينتاال و ريذكتال التصغير و

 .والتمييز بينها  المعقدة والمركبةوبسيطة الالكلمات  استخدام• 

 كلمات جديدة تضاف إلى مفردات اللغة.العمليات اللغويه التي يتم من خاللها تشكيل  ك اأدر•. 

متناه من لبناء عدد ال)     Basic English Sentence Patterns)استخدام أنماط الجملة األساسية• 

 الجمل النحوية وذات مغزى

 تمييز واستخدام  االنواع المختلفه للفعل ) افعال الكينونه و الفعل الالزم والرابط والمتعدي (• 

 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 وسن عبدالهادي عبداالمير أسم التدريسي:

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.
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يل الجمل اإلنجليزية لتحل( لشومسكي   phrase structure rulesبنية العبارة )استخدام قواعد •. 

 ونات االساسيه لهذه الجمل( الذي يبين المك (Tree Diagramورسم المخطط

   
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

وانواع االضافات المستخدمه الشتقاق مختلف التراكيب  لكلمات كوين االساسي لتالوفهم معرفة   -1أ

 )المورفيمات (. في اللغه االنكليزيهالصرفيه والنحويه 

 في اللغة اإلنجليزية. والجمل كلماتللوالنحوية  الصرفيهالقواعد معرفة وفهم -2أ

 معرفة وفهم انواع الكلمات )بسيطه ، مركبه ، معقدة( في اللغه االنكليزيه -3أ
معرفة وفهم الطرق المتاحه لتشكيل الكلمات في اللغه االنكليزيه كاالستعارة من لغات اخرى او   -4أ

  حرف االولى من الكلمات المكونه لتعبير معين ...الخالكنايه او استخدام اختصارات اال
 البنويه.  وفهم اساليب تحليل تركيب الجمل في اللغه االنكليزيه وفق النظريهمعرفة  -5أ
 .وفهم اساليب تحليل تركيب الجمل في اللغه االنكليزيه وفق النظريه  التحويليهمعرفة   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراألهداف   -ب 

 القدرة على تحليل مختلف الكلمات الى مورفيماتها  االساسيه .– 1ب

 القدرة على  استخدام انواع االضافات التصرفيه واالشتقاقيه والتميز بينها. – 2ب

 القدرة على استخدام الكلمات بانواعها البسيطه والمركبه والمعقده  – 3ب

   ختلفة التركيب. القدرة على التعبير باستخدام  جمل انكليزيه م  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

عرض الماده على الباور بوينت بالتفصيل معززة باالمثله والقواعد المطلوبه وتوجيه االسئله للطلبه  -

 ومناقشتهم بالمعلومات المعروضه ومساعدتهم باالمشاركه باعطاء االمثله وطرح االسئله بدورهم .

والمواقع  مكتبة الكليه م واالستكشاف الذاتي للمعرفة من خالل زيارة الطلبة على التعل مساعدة -

 .لمفردات المقررااللكترونية  للحصول على معرفة اضافية 

تقسيم الطلبه الى مجموعات عمل وتكليفهم  باعداد وعرض درس باشراف استاذة الماده هذه الدروس   -

ل هذا الجانب العملي للماده حيث يجرب الطلبه تتناول مفردات المقرر  ووضع درجات على ادائهم ويمث

 عملهم المستقبلي كمدرسين

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية بأسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية. -

 درجات المشاركة ألسئلة المنافسة الصعبة للطلبة. -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلف بها .-

 
 م والتعلم طرائق التعلي    

عرض الماده باساليب مختلفه كتقسيم الشعبه الى مجموعتين) أ & ب ( وطرح اسئله حول موضوع -

المحاضرة كاشتقاقات اسماء من صفات والعكس او اعطاء امثله حول تركيبات نحويه او استخراج النموذج 

درجات كحافز لهم يعد  النحوي لجمل محدده تعطى للمجموعتين  والتي تعطي اجابات صحيحه اكثر تعطى
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 من رصيدهم اليومي 

تفكير في ال لمساعدتهم  المحاضرة  ع وموضتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة  -

 واالستنباط .  تحليلالو

 
 طرائق التقييم    

 

 درجات محدده لتكليف الطلبه بكتابه تقارير حول موضوع المحاضرة -

 المتابعه والمالحظه .-

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التواصل بإيجابية مع اآلخرين.القدرة على العمل الجماعي وإدارة الفريق و -1د

 جمع وعرض المعلومات بطريقة مالئمة.القدرة على التعبير و -2د

 للغتهم امام زمالئهم وكسر حاجز التردد في استخدام اللغه االنكليزيه  على استخدام عمليالقدرة  -3د

 في مجال تخصصه.وتوظيفها مات المعلو تكنولوجياالمكتبه واستخدام القدرة على  -4د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة مستويات التحليل اللغوي   24 1-8

ومعرفه مفهوم المورفيم 

 وانواعه

Ch.8 Morphemes: 

definition and 

types 

Affix&base 

عرض -

الموضوع 

بالتفصيل 

واستنباط 

القاعده 

واالسس التي 

تخص موضوع 

 المحاضرة 

تقسيم الطلبه  -

الى مجموعات 

عمل وتكليفهم  

باعداد وعرض 

درس امام 

 زمالئهم 

 

اختبارات  -

يومية بأسئلة 

متعددة 

الخيارات للمواد 

 الدراسية.

تقسيم الطلبه  -

مجاميع وطرح 

اسئله حول 

موضوع 

المحاضرة 

واعطاء درجات 

لهم وفق 

مالحظه 

 اجوبتهم 

 
معرفه انواع الكلمات )بسيطه  6 9-10

 ,مركبه ,معقده (
Ch.9Types of 

words:simple 
,compound and 

complex 

= = 

رفه عمليات تشكيل المفردات مع 3 11

 في اللغه االنكليزيه
Processes of 

word formation 
  

معرفة مجموع الصيغ الصرفيه  9 12-14

للضمائر واالسماء واالفعال 

 والصفات في اللغه االنكليزيه 

(noun, 
verb&adgrctive)I

nflectional 
paradigms&supp

letion 
 

= = 

ساسيه معرفة نماذج الجمل اال 9 15-17

 في اللغه االنكليزيه 
English Baisic 

sentence 
patterns 

= = 

اجزاء الكالم واسس تقسيمها  27 18-26

وفق صيغها ووظيفتها وموقعها 

 في الجمله باللغه االنكليزيه 

Parts of 
speech:form 

classes 

Pre&post 
modification 

Parts of speech : 
positional classes 

= = 

معرفه النحو التحويلي والبنيه  18 32 -27

التحتيه والظاهريه للجمله 

االنكليزيه باالضافه الى تحويل 

الجمله الي  صيغه النفي و 

المبني للمجهول والفرق بين 

جمله المبني للمعلوم والمبني 

 للمجهول 

An introduction 
to schools of 

Grammar  

With special 
reference to 

T.T.G., 
deep&surface 

= = 
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 البنية التحتية  .12

 مقدمه في النحو االنكليزي لنورمان ستاكبيرغ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مقدمه في النحو التحويلي لبروس اليلز , "النحو البنيوي" ليسبيرسون )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،....  )
, الفصل االول من "مقدمه في النحو التحويلي "لبراون و ميلر , نقاط 
 الصعوبه النحويه آلن رايمز ,النحو المعاصر لراندولف كويرك وكرين بوم

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
English 4Arabs , Easyenglishlesson.com 

,Slideshare 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

الطلبه باالضافه الى اساتذتهم بحاجه الى التوأمه مع الجامعات في البلدان الناطقه باللغه االنكليزيه لغرض   

معايشه مجتمع اللغه وخلق دافع لديهم لتطوير ادائهم بما ينعكس مستقبال على استخدامهم للغه االنكليزيه بكفاءة 

. 

 

 

 

 
 

 

structure 


