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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

 

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

 

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

 / المركز  علميالقسم ال .2
 كلية التربية للعلوم االنسانية

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اللغة االنكليزية 

 اسم الشهادة النهائية  .4
   بكالوريوس لغة انكليزية

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 اعتماد معايير األتحاد للجامعات العربية

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 بحث العلميوزارة التربية  / وزارة التعليم  العالي وال

 تاريخ إعداد الوصف  .8
1/11/2117 

 أهداف البرنامج األكاديمي .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  ختبرأساليب التعليم الحديثة من أفالم وشرائط فيديو ومس متنوعة  من االلمام بطرائق تدري -

 وغيرها تؤهلهم على تدريس اللغة االنجليزية بصورة فاعلة ومؤثرة. وصوتيات

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

ية والتطبيقية والمقارنة ف  مجاالت اللغة اإلنجليزية وآدابها إجراء البحوث النظرية والتجريب -

 وطرائق التدريس المختلفة. واللغويات

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

 .والشعوب المتحدثة باإلنجليزية
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 تعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق ال برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
   تاريخ االدب االنكليزيل ةالعام رإلطافة وفهم معر -1أ

 فهم النماط االدب االنكليزيمعرفة و -2أ

اهم نتاجهم االدبي وفهم  القرنين الثامن عشر والتاسع عشرفي  شعراءمعرفة اشهر االدباء وال -3أ

     والفكري.

  ساليب وطرق التدريس الحديثة  باإلضافة الى اهم وسائل التقييم والتقويم معرفة وفهم أهم ا -4أ

     تدريس اللغة االنكليزية.والمستخدمة في تقييم     

 برنامج لخاصة بالا يةالمهار األهداف –ب 

 ورقة بحثية وكتابة بحوث ودراسات في حقول اللغه االنكليزيه المختلفة ةباكت– 1ب 

 تدريس مادة اللغه االنكليزيه تعليم طرائق  – 2ب 

, القيام  بألقاء مقاطع من قصائد  اجادة الجوانب العلمية للمقرر الدراسي مثل رسم بوسترات  - 3ب 

     .شعريه

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالمعرفة والنظم الموضحة في أ. -

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

 الطلبة.      

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

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

 للحصول على معرفة اضافية للمواد الدراسية.      

 تحسين مهارات الطلبة في التفكير الناقد واالبداعي من خالل زجهم بدورات تعليمية اضافية للمواد                         -

 الدراسية.      
 طرائق التقييم      

 

 دة الخيارات للمواد الدراسية.اختبارات يومية بأسئلة متعد -

 درجات المشاركة ألسئلة المنافسة الصعبة للطلبة. -

 وضع درجات للواجبات البيتية المكلف بها . -
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 

 وادابها. الب أهمية تعلم اللغة االنكليزيةأن يصف الط -1ج         

 لقسم.أن يشارك الطالب في نشاطات ا -2ج        

 .المحاضرةفي  بالمناقشات الدوريةأن يشجع الطالب زمالءه على االلتزام  -3ج        

   .في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر االنكليز االدباء والشعراءأن يقدر الطالب إسهامات  -4 ج       

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 عن الموضوع. قعية صورة وا لنقلعرض األفالم وأشرطة )الفيديو(  -

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

 خصوصا في المواد االدبية. أسلوب القصة الذي يعتبر أهم وسيلة لدعم األهداف الوجدانية

فكير ت مواضيع تتطلبالتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة تشجيع الطلبة على  -

 وتبادل وتقبل اراء الطرف االخر. وتحليل

و تقرير او بحوث حول قصائد شعريه كتبت في القرنين تشجيع الطلبه على تقديم ورقه بحثيه ا -

   الثامن عشر والتاسع عشر.

 
 طرائق التقييم    

 
 .استبانة االهتمام والمعرفة والمهارات -
 المالحظة -
 كتابة التقارير الذاتية حول موضوع المحاضرة. درجات محددة للواجبات البيتية من خالل -

 
 

 

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

 

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

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

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

 في مجال تخصصه.وتوظيفها المعلومات  استخدام تكنولوجياالقدرة على  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 ف يتعامل معها.وضع مناهج تدريسية بالتنسيق مع الدوائر التي سو -

 وضع مناهج تدريسية من قبل القسم مشابهة لبيئة العمل . -

 ارسال الطلبة للتدريب في مؤسسات ومعاهد تدريبية. -

 تدريب الطلبة بخبرات تحاكي الواقع. -

 دعوة بعض الجهات المهنية وتنظيم لقاءات مع الطلبة. -

 لإلبداع .تدريب الطلبة على حل المشكالت , وإيجاد بيئة خصبة   -

 تشجيع التفكير الناقد وإصدار األحكام . -

 زيادة احترام وتفهم الطلبة  لقدرات اآلخرين واهتماماتهم وحاجاتهم. -

 
 طرائق التقييم          
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 تطبيق إجراءات التقويم المستمر بناًء على نتائج التقييم. -

 ن على أساسها التقييم.توفير معايير عادلة وصحيحة وحسنة النية وغير متحيزه يمك -

 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

 تتطلب )س( ساعة معتمدة
المستوى / 

 السنة

المقرر رمز 

  قأو المسا
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

 المعتمدة

 

 ع ن

 

 المرحلة

 

 االولى

 

 

 

 

عدد الساعات المعتمدة للمواد  1 2 النحو االنكليزي 

ساعة )من ضمنها  15المتخصصة: 

 الساعات العملية (

الساعات المعتمدة للمواد عدد 

 ساعات 4:تربويةال

 

اخرى  دد الساعات المعتمدة لموادع

:5 

 

 عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 8العملية : 

 1 2 علم االصوات اللغوية 

 - 2 االنشاء  

 - 2 المطالعة 

 - 2 استماع وتحدث 

 1 2 المدخل الى االدب االنكليزي 

 - 2 اللغة العربية 

 1 1 حاسبات 

 - 1 حقوق انسان وديمقراطية 

 - 2 علم النفس التربوي 

 ساعة 24العدد الكلي : . 2 اسس تربية 

 المرحلة

 الثانية 

 
 

 (2النحو االنكليزي )

 ع ن

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

)من ضمنها  ساعة11المتخصصة: 

 الساعات العملية (

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 ساعات4التربوية:

 دد الساعات المعتمدة لمواد ع

 2:اخرى

 تمدة للمواد عدد الساعات المع

 8العملية :

2 1 

 1 2 الصوت 

 1 1 االنشاء  

 1 1 االستيعاب 

 . 2 األدب القصصي 

 . 2 (1الشعر) 

 1 2 المسرحية 

 2 . المحادثة 

 1 1 حاسبات 

 . 2 علم النفس النمو 

 ساعة  25العدد الكلي : . 2 التعليم الثانوي وادارة تربوية 

 رحلة الم

 الثالثة

عدد الساعات المعتمدة للمواد  1 2 (3) النحو االنكليزي 

 1 2 (1اللغة )  ساعة23المتخصصة: 
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عدد الساعات المعتمدة للمواد  2 . المحادثة 

 ةساع2التربوية:

 عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 11العملية : 

 

 1 1 المقالة 

 1 2 (1الرواية ) 

 1 2 (2المسرحية ) 

 . 2 (2الشعر) 

 2 1 مناهج وطرائق تدريس 

 . 2 االرشاد والصحة النفسية 

 ساعة  25العدد الكلي : 1 1 منهج البحث العلمي  

 المرحلة

 

 الرابعة

 . 3 (4) النحو االنكليزي 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 ساعة22المتخصصة: 

عدد الساعات المعتمدة للمواد 

 ةساع2العملية:

 . 2 (2اللغة ) 

 . 3 الراوية 

 . 3 المسرحية 

 . 2 الشعر 

 . 2 اختبارات لغوية 

 . 2 ترجمة 

 . 2 بحث تخرج 

 

 
 2 1 المشاهدة والتطبيق

 ساعة  24العدد الكلي :

 

 ساعة 111لي : المجمــــــــــــــــــــــــــــوع الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة. -

 توظيف وسائل جديدة تخدم المنهج . -

 توظيف أساليب تعزيز مبتكرة لتعزيز الطلبة . -

 المشاركة في تقويم وتطوير المنهج وتحليله إلى عناصره المختلفة. -

 رف والمعلومات مثل الحاسب اآللي , واالنترنت إللمام بمهارات وتقنيات الحصول السريع على المعاا -

 وغيره.   

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

 

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

 رة التعليم العالي والبحث العلمي .تحددها وزاأن يكون مستوفياً لشروط القبول التي  -           

 أو ما يعادلها من بالد أخرى. العداديةأن يكون حاصالً على شهادة إتمام الدراسة ا -
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 راغبا في الدراسة في القسم الذي يختاره.أن يكون  -

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

 الكشف الطبي (.اجتياز 
-  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 

 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 هاوحداثت 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 -
 . يةاإللكترون المواد وتوفر التعليمي 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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 االولى
 

النحو 

 االنكليزي
  *  * *   *   * * *   * أساسي

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

 الثانية
 

االنشاء 

 واالستيعاب
 *  * * * *  * *  * *  * *  أساسي

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

 الثالثة
  * *   * *   * *   *  * أساسي رواية 
 * * * *  *  * *  * * *  *  أساسي مناهج وطرائق 

 الرابعة

 

 *  *   * * * * *    * * * أساسي لغة 

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

 مدرس اللقب العلمي:

 زينة سالم حمودي:   أسم التدريسي

 وصف المقرر

 

 

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

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

 اسم / رمز المقرر .3
 الشعر

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الثانيةطلبة المرحلة 

 الفصل / السنة .5
 سنوي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 61

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
1  /11  /2117 

 أهداف المقرر .8

 للقرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. شعراء  وقصائدهممن معرفة ابرز ال طلبةتمكين ال -1

  االطالع على انواع الشعر .تمكين الطلبة من  -2

 الفروقات االساسية بين القصائد من االمثلة.توضيح ابرز  -3

 لتطورات الشعرية عبر هذه القرون.ا بأهمتعريف الطلبة  -4

 سية والعسكرية واالجتماعية والثقافية على الشعر .معرفة تأثير االحداث السيا -5

 

تشجيع الطلبة من خالل القراءة الشعرية والتحليل االدبي للنص الشعري واالدوات الشعرية المستخدمة  -6

 مع االخذ بنظر االعتبار اآلراء النقدية والتفسيرات للمضامين الشعرية

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .1

  هداف المعرفية األ -أ
االنكليزي بشكل  للشعرالفكري طار لالالكافي تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم    --1أ

     عام .

  االنكليزي.  الشعرلالحداث البارزة في تاريخ اتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم -2أ

ابرز الشخصيات االدبيه االنكليزيه التي لعبت دور فهم تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة وال -3أ

 الشعرية  الرومانسية و الفكتورية في تأسيس المدرسة

   لتلك المراحل.  األدبيةالمصادر  بأهمتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارااألهداف   -ب 

 

 مفاهيم االتيةان تتكون لدى الطلبة مهارات بال

 وتفسير اسبابها تحليل االحداث  - 1ب

 االحداث في هذا العصر وغيره من العصوريقارن بين -2ج

التي ادت دورا في  العصرين بشكل عام او  المشهورة  اإلنكليزية األدبيةيقيم بعض الشخصيات -3ج

 الشعر الرومانسي والفكتوري بشكل خاص .

 الل هذين العصرين.يجمع معلومات عن اهم االحداث خ-4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

في بداية الفصل يجري ابالغ الطلبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعلومات ) الكتب ذات العالقة , 

الرسائل الجامعية( وتوزع المفردات على اسابيع الفصل الدراسي, واساليب التقويم التي  الدوريات ,

 تي:سيجري اتباعها , وكاال

. تهيئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد في المقرر الدراسي عن طريق االستعانة بمصادر 1

 المعلومات سابقة الذكر.  

 . ابالغ الطلبة عن موضوع المحاضرة القادمة بقصد التهيئة.2

 . الطلب من الطلبة تقديم اوراق تخص موضوعا او اكثر من الموضوعات قيد الدراسة. 3

 
 ائق التقييم طر     

. اجراء امتحانين فصليين االول بعد انقضاء االسبوع الخامس من الفصل الدراسي والثاني بعد االسبوع 

الحادي عشر من الفصل الدراسي وتراعى في كل امتحان المستويات العقلية ) التذكر , التطبيق, 

ذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب من التحصيل الكلي على ان يأخ %41االستكشاف( حيث درجة التقويم لها 

 وحجم مشاركته اليومية. 

من التحصيل ووفق توقيتات الوزارة ويراعى عند وضع  %61. امتحان نهاية الفصل الدراسي وله 2

 االسئلة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقلية ) التذكر , التطبيق, االستكشاف(.
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يكون الطالب قادرا على 

 ان يفسر ويحلل االحداث التي ادت الى تغير العصرين-1ج

 وبالعصور االخرى ن بين القرون الثالثة وتأثيرهايقار -2ج

 الشعراء في القرون السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر. يقيم بعض-3ج

 يفرق بين الشعراء ضمن نفس المدرسة الشعرية.  -4ج

 نتائج  كل عصر وانعكاساتها على العصر الذي يليه يوضح -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة -1
  االلقاء -2
 االستجواب -3
 طرائق التقييم    

 تأتي ضمنا مع عمليات التقييم بالمقرر الدراسي التي تحصل اثناء ونهاية الفصل الدراسي.

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

 اإلنكليزية األدبية الشخصياتتمكين الطالب من كتابة ورقة بحثية عن احد  -1د

 بنسبة عشر حجمةعن الشعر  تمكين الطالب من تلخيص مرجع او مصدر-2د

 . تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  اعاتالس األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تعريف الطالب بمقدمة  2 1

عن الشعر في  القرن 

 السادس عشر

 An Introduction  to 

16th century poetry  
المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

تعريف الطالب بمقدمة  2 2

عن الشعر في  القرن 

 ادس عشرالس

 An Introduction  to 

16th century poetry  
المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

على المعنى العام التعرف  2 3

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

Wyatt's 'The Hind'   المناقشة

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 4

والتفصيلي للقصيدة 

 شعريةواالدوات ال

Howard's "Spring"  المناقشة

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 5

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 Spenser's 'Like as a 

ship'  
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 6

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 Sidney's " Leave me o 

love " 
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 7

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 Marlowe's "The 

Passionate shepherd to 

his love " 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 8

والتفصيلي للقصيدة 

 عريةواالدوات الش

Shakespeare's sonnet55    المناقشة

 واالستجواب
 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 1

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

Shakespeare's sonnet18      المناقشة

 واالستجواب
 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 11

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

Shakespeare's 

sonnet116     
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

تعريف الطالب بمقدمة  2 11

عن الشعر في  القرن 

 السابع عشر

 An introduction to 17th 

century poetry  
 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

تعريف الطالب بمقدمة  2 12

عن الشعر في  القرن 

 السابع عشر

 An introduction to 17th 

century poetry  
 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 13

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

  Donne's "Death be not 

proud" 
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 14

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 Donne's "Death be not 

proud" 
 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 15

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 

Herbert's  "The Collar" 
 

المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي
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التعرف على المعنى العام  2 16

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

  Herbert's "The Collar"    

 
المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 17

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 Robert Herrick's 
"To Daffodils"  

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 18

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

 Robert 

Herrick's" To 

Daffodils" 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 11

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

John Milton's " 

On his Blindness"  
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 21

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

John Milton's "On 

his Blindness" 
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

فهم الطالب للمقدمة  2 21

 للملحمة الشعرية

 An introduction to 

Paradise Lost as an epic  
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

فهم الطالب للمقدمة  2 22

 للملحمة الشعرية

 An introduction to 

Paradise Lost as an epic 
المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

تمكين الطالب من تحليل  2 23

بعض النصوص الشعرية 

 المختارة

 Analyzing selected 

lines from Book 1 
المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

تمكين الطالب من تحليل  2 24

بعض النصوص الشعرية 

 المختارة

Analyzing selected lines 

from Book 1 
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

تمكين الطالب من تحليل  2 25

بعض النصوص الشعرية 

 المختارة

Analyzing selected 

lines from Book 1 
المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

تمكين الطالب من تحليل  2 26

بعض النصوص الشعرية 

 المختارة

 Analyzing selected 

lines from Book 1  
 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

فهم الطلب للمقدمة عن  2 27

المدارس الكالسيكية في 

 الشعر

 An Introduction to Neo 

–classical school of 

poetry  
 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

فهم الطلب للمقدمة عن  2 28

المدارس الكالسيكية في 

 الشعر

An Introduction to Neo 

–classical school of   

Poetry 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي

التعرف على المعنى العام  2 21

والتفصيلي للقصيدة 

 واالدوات الشعرية

  John Dryden's 

"Portrait of Zimiri" 

from Absalom and 

Achitophel 

المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

تمكين الطالب من التحليل   31

 د االدبيوالنق

   
Alexander Pope, 

from Essay on 

Criticism -"The 

Critic's Task " 

المناقشة 

 واالستجواب
 تقويم بنائي

تمكين الطالب من التحليل   31

 والنقد االدبي

  Alexander Pope, 
from Essay on 

Criticism -"The 

Critic's Task " 

 

 

المناقشة 

 واالستجواب

 تقويم بنائي
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 التحتية البنية  .11

 (Textsنصوص القصائد )  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  English poetry The sixteenth century by )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Ala'addin Al Jubouri,  A.W.Al-Wakil and 

Dr.Issam Al-Khatib. 

English poetry The seventeenth Century by the 

same authors. 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االستفادة من الدوريات والمصادر ذات الصلة بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 االستفادة من شبكة المعلومات الدولية كمصادر معروفة

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 .يتم تطوير المقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر في تطوير المناهج  في مراحل التعليم 1  

 . يتم تطوير المقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر في تطوير المناهج في النظام العالمي2

 

 

 
 


