
 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ

 ظٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 اسرًارج وصف انثزَايج االكاديًي نهكهياخ وانًؼاهذ

 

 تغذاد   انعايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙشؼثح ضًاٌ 

 اعى يذٚش شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ:

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

يظادلح انغٛذ انؼًٛذ       



 ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ 

                                                                        

 

 ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشظاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ ْزا اٚعاصاً يمرضثا

انطانة ذحمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ حمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًراحح. ٔٚظاحثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايط

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 ًحادشح / انًشحهح انصاَٛحانEC  اعى انثشَايط االكادًٚٙ أ انًُٓٙ .3

Conversation 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 Face2face intermediate تشَايط االػرًاد انًؼرًذ .6

 DVD-ROM انًؤششاخ انخاسظٛح االخشٖ .7

 22/4/6106 ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايط االكادًٚٙ .9
 تانهغح االخزيٍ يغ وانحىار االراء ذثادل ػهى انرذرية  .يرُىػح حياذيح يُاسثاخ في تطاللح انرحذز يهارج انطانثاخ ذؼهيى

 .انشائؼح انيىييح انرحذز نغح في انًرذاونح انًصطهحاخ اسرؼًال . االَكهيزيح
 

 

 انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك  .11
 

 أ االهذاف انًؼزفيه

 ذؼهى يهارج انرحذز تطاللح  .1

 انرذرب ػهى انحىاراخ وذثادل االراء في يىاضيغ حياذيح يرُىػح .2أ

 ذؼهى اسرؼًال انهغح انشائؼح انًسرؼًهح تانرخاطة انيىيي  .3أ

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 لشاءج انكراب انًمشس

 انعذٚذج ٔاعرؼًانٓا فٙ ظًم يفٛذجحفع انًظطهحاخ 

ٚغرؼًهٌٕ فٙ ْزا انُشاط ْزِ  .اػذاد َشاطاخ ٕٚيٛح ذمٕو تٓا انطانثاخ تؼذ كم يٕضٕع ظذٚذ

انكهًاخ انعذٚذج ػهٗ شكم ذًصٛهٛح أ حٕاس عشٚغ تٍٛ اشٍُٛ أ اكصش أ ذمهٛذ تشايط انحٕاساخ 

ؼذ ذمشٚش ػُٕاٌ نهحٕاس ٔاالذفاق ٚمٕو تٓا يعًٕػح يٍ انطانثاخ ت (Talk Shows)انرهفضَٕٚٛح 



ػهٗ االدٔاس انرٙ عرٕكم نكم ٔاحذج يٍُٓ ػهٗ ششط اعرؼًال انًفشداخ انرٙ ذؼهًُٓا يٍ يٕضٕع 

ٔذكٌٕ ظهغح انطانثاخ ػهٗ شكم يائذج  .انكراب انًمشس أ يٕاضٛغ اخشٖ ٚخراسَٔٓا تأَفغٓى

 .يغرذٚشج نكٙ ٚرحمك انرذأل انغهظ فٙ االدٔاس

َرشَد ٔاعرخشاض حٕاساخ يرُٕػح ٔحفظٓا تًٕاضٛغ يرُٕػح خاسض يٕضٕع انشظٕع انٗ اال

 .انكراب انًمشس

 

 طزائك انرمييى

 حفع انكهًاخ ٔاعرؼًانٓا تعًم يفٛذج -انًشاسكح انالطفٛح -انًشاسكح انٕٛيٛح -االيرحاٌ انفظهٙ

 ب االهذاف انًهاراذيح انخاصح تانثزَايج

 ذؼهى يٓاسج انكالو تطاللح .1ب

 يٓاسج لٕاػذ انهغح انظحٛحح اشُاء انكالو ذؼهى.2ب

 ذؼهى يٓاسج اعرؼًال انًظطهحاخ انشائؼح فٙ انهغح انًغرؼًهح فٙ انكالو انٕٛيٙ .3ب

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 لشاءج انكراب انًمشس

 حفع انًظطهحاخ انعذٚذج ٔاعرؼًانٓا فٙ ظًم يفٛذج

ٚغرؼًهٌٕ فٙ ْزا انُشاط ْزِ  .ع ظذٚذاػذاد َشاطاخ ٕٚيٛح ذمٕو تٓا انطانثاخ تؼذ كم يٕضٕ

انكهًاخ انعذٚذج ػهٗ شكم ذًصٛهٛح أ حٕاس عشٚغ تٍٛ اشٍُٛ أ اكصش أ ذمهٛذ تشايط انحٕاساخ 

ٚمٕو تٓا يعًٕػح يٍ انطانثاخ تؼذ ذمشٚش ػُٕاٌ نهحٕاس ٔاالذفاق  (Talk Shows)انرهفضَٕٚٛح 

اعرؼًال انًفشداخ انرٙ ذؼهًُٓا يٍ ػهٗ االدٔاس انرٙ عرٕكم نكم ٔاحذج يٍُٓ ػهٗ ششط 

ٔذكٌٕ ظهغح انطانثاخ ػهٗ  .يٕضٕع انكراب انًمشس أ يٕاضٛغ اخشٖ ٚخراسَٔٓا تأَفغٓى

 .شكم يائذج يغرذٚشج نكٙ ٚرحمك انرذأل انغهظ فٙ االدٔاس

انشظٕع انٗ االَرشَد ٔاعرخشاض حٕاساخ يرُٕػح ٔحفظٓا تًٕاضٛغ يرُٕػح خاسض يٕضٕع 

 .انكراب انًمشس

 طزائك انرمييى

 حفع انكهًاخ ٔاعرؼًانٓا تعًم يفٛذج -انًشاسكح انالطفٛح -انًشاسكح انٕٛيٛح -االيرحاٌ انفظهٙ

 
 

 االهذاف انىجذاَيح وانميًيحض. 

 صسع انصمح نذٖ انطانثاخ تايكاَاذٍٓ ٔذًكٍُٓ يٍ انرحذز تطاللح. 0ض

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

انًشاركح في يُالشح يىضىع ػاو  -انرًثيم انحي نهحىاراخ -االسرًاع نهرسجيالخ -انمزاءج

االسرؼاَح تاالَرزَد نحفظ  -انًشاركح في اتذاء ارائهٍ تًىاضيغ انساػح -وخاص تهٍ في انصف

 حىاراخ جاهزج وذؼهى انًفزداخ انًسرؼًهح في كم يىضىع

 

 طشائك انرمٛٛى

 تاػطاء درجح نكم يشاركحذمييى ػذد انًزاخ انري ذشارن تها انطانثح في انحىاراخ 

 اجاء ايرحاٌ فصهي نكم فصم

 اػطاء درجاخ ػهى انُشاطاخ انالصفيح



  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 ذطىيز يهارج انرحذز تطاللح.1د

 ز ػذد يٍ انًصطهحاخ انًسرؼًهح تانكالو انيىييذطىيزيهارج فهى انكالو يٍ خالل يؼزفح اكث.2د
 

 طزائك انرؼهيى وانرؼهى

االسرؼاَح تاالَرزَد نحفظ حىاراخ يؼيُح  -انرحذز تًىاضيغ يخرهفح يٍ ذأنيف انطانثاخ -االسرًاع انى ذسجيالخ

 ذؼهى انمزاءج انصحيحح -تًىاضيغ يخرهفح

 طزائك انرمييى

 انًشاركح انالصفيح -انًشاركح انيىييح -االيرحاٌ انفصهي

 

 تُيح انثزَايج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

 انغاػاخ انًؼرًذِ اعى انًمشس أ انًغاق 

 ػًهٙ َظش٘

 انًشحهح انصاَٛح/نًحادشحا EC انصاَٛح

Conversation 

- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 انرخطيط نهرطىر انشخصي 12

 

اهم  انهغح وذذرية انطانثاخ ػهى اسرؼًال ايجاد يخرثزاخ السًاع انطانثاخ انحىاراخ تههجح 

 انهغح يغ تؼض انًرحذثيٍ انهذيٍ درسىا تانذول انري ذرحذز االَكهيزيح ػهى الم ذمذيز

 

 يؼيار انمثىل )وضغ االَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهيح او انًؼهذ(13
 يشكض٘

 

 اهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايج14 

 االَرزَد - DVD -انكرة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓط

 ٚشظٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشظاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايط انخاضؼح نهرمٛٛى

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اخرٛاس٘

 يخشظاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايط

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًؼشفٛح

تانثشَايطانخاطح   

االْذاف انٕظذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرؼهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.
أ    

0 

أ

6 

أ

3 

أ

4 

ب

0 

ب

6 

ب

3 

ب

4 

ض

0 

ض

6 

ض

3 

ض

4 

د

0 

د

6 

د

3 

د

4 

 انًحاشح EC شاَٙ 

Conver

sation 

   * *    *  * * *  * * * اعاعٙ



 ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ

 رٓاص االششاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انزٕدج ٔاالػتًاد االكادًٚٙ

 

 اسرمارج وصف انثرنامج االكاديمي نهكهياخ وانمعاهذ

 

 تغذاد   انزايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106تاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انتٕلٛغ:          انتٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انتاسٚخ:                                                         4/5/6106انتاسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ انزٕدج ٔاالداء انزايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ انزٕدج ٔاالداء انزايؼٙ:اع

 انتاسٚخ:

 انتٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 

 

 

 ٔطف انثشَايذ االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس  ٔيخشراخ انتؼهى انًتٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔطف انثشَايذ االكادًٚٙ ْزا اٚزاصاً يمتضثا

انطانة تحمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ حمك االعتفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتؼهى انًتاحح. ٔٚظاحثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايذ

 

 انًٕعغح انتؼهًٛٛح رايؼح تغذاد/ كهٛح انتشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 انًشحهح انخاَٛح  /ًغشسان216ED  االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايذ  .3

Drama 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 تشَايذ االػتًاد انًؼتًذ .6
th. 

 Century English Drama61 

  انًؤحشاخ انخاسرٛح االخشٖ .7

 04/4/6106 تاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 االكادًٚٙأْذاف انثشَايذ  .9

اٌ انٓذف ٔساء تذسٚظ يادج انًغشحٛح االَكهٛضٚح انحذٚخح ْٕ تؼشٚف انطانثاخ تكال انتٛاساخ 

االدتٛح ٔانفكشٚح انحذٚخح انتٙ ظٓشخ ػهٗ انًغشس االَكهٛض٘ ٔااليٛشكٙ ٔاالعانٛة ٔانتمُٛاخ 

ٍ االٔنٗ ٔانخاَٛح االدتٛح انتٙ اتثؼٓا انكتاب انًغشحٌٕٛ نُشش طٕس انحٛاج تؼذ انحشتٍٛ انؼانًٛتٛ

ػهٗ رًٕع انًشاْذٍٚ يٍ سٔاد انًغشس ٔانمشاء ايالً تإحذاث انتغٛٛش انفكش٘ ٔانٕرذاَٙ يًا 

 شأَّ تطٕٚش انًزتًغ  
 

 

 

 

 



 

 يخشراخ انثشَايذ انًطهٕتح ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .11
 

 أ االهذاف انمعرفيه

 انحذيث .انمعرفح وانفهمالسثاب وراء انرطىر انحاصم في انمسرح1أ

 .انرغييرند انحاصهح في انرصاميم وانرمنياخ واالسانية انكراتيح في انمسرح انحذيث2أ

 .انفرق وانرشاته تين انمسرحين انثريطاني واالميركي انحذيث 3أ

 .االهذاف انمرجىج وراء انكراتاخ انمسرحيح في ذطىير وذغيير انمفاهيم.4أ

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انًغشحٛح

 ػشع افالو اكادًٚٛح نهُظٕص انًغشحٛح انخاطح تانًُٓذ

 طرائك انرمييم

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتحاٌ انتحشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد

 

 االهذاف انمهاراذيح انخاصح تانثرنامجب 

 فٓى  ٔاعتخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0ب

 اتخار لشاساتٕحالنًشكالخ.6ب

 انتفاػم كًزايٛغ أٔ يغ االعتار.3ب

  . االعتُتاد4ب

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 انًغشحٛحانًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص 

 ػشع افالو اكادًٚٛح نهُظٕص انًغشحٛح انخاطح تانًُٓذ

 طرائك انرمييم

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتحاٌ انتحشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد
 

 د. االْذاف انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعتخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0د

 اتخار لشاساتٕحالنًشكالخ.6د

 انتفاػم فٙ ستظ انًٕالف انًغشحٛح تانحٛاج انفؼهٛح.3د

 . االعتُتاد4د

 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 (Data Shawػشع االفالو نهًغشحٛاخ انًُظٕطح ػاسضح انًؼهٕياخ )

 طشائك انتمٛٛى



 االختثاس انشفٕ٘ ٔانتحشٚش٘

  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانتاْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ(. 

 . انتٕاطم ٔانتحذث تاعتخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د

 . االعتًاع انٗ انهغح االَكهٛضٚحتاعتًشاس يٍ ارم تطٕس انزاَة انهغٕ٘ ٔانتهفع تظٕسج طحٛحّ 6د

 يغتًش. انكتاتح تشكم 3د

 . انمشاءج انًتٕاطهح4د
 

 طرائك انرعهيم وانرعهم

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتحاٌ انتحشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد
 

 طرائك انرمييم

  االختثاس انشفٕ٘ ٔانتحشٚش٘

 تنيح انثرنامج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼتًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

نًغشسا 216ED انخاَٛح  

Drama 

6 0 

 

 

 انرخطيط نهرطىر انشخصي 12

 



 

 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشراخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتمٛٛى

انغُح/ 

انًغتٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اختٛاس٘

 يخشراخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايذ

االْذاف انًٓاساتٛح  االْذاف انًؼشفٛح

 انخاطح تانثشَايذ

االْذاف انٕرذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانتاْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًتؼهمح 

تماتهٛح انتٕظٛف 

ٔانتطٕس 

 انشخظٙ(.

أ    

0 

أ

6 

أ

3 

أ

4 

ب

0 

ب

6 

ب

3 

ب

4 

د

0 

د

6 

د

3 

د

4 

د

0 

د

6 

د

3 

د

4 
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 * * * * * * * * * * * * * * * * اعاعٙ

 

 

 

 

 معيار انمثىل )وضع االنظمح انمرعهمح تاالنرحاق تانكهيح او انمعهذ(13
 يشكض٘

 

 اهم مصادر انمعهىماخ عن انثرنامج14 

 انكرة انمنهجيح نمادج انمسرحيح نهمرحهح انراتعح  .1

 مصادر انمىالع انثحثيح االكاديميح انمىاكثح عهى االنررنيد .2

 انمراجع انعهميح انخاصح تانثرنامج .3

 



 ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثسث انعهًٙ

 خٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انعهًٙ

 دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالعرًاد االكادًٚٙ

 

 استمارج ًصف الثزنامج االكادٌمً للكلٍاخ ًالمعاىذ

 

 تغذاد   اندايعح:

 انكهٛح/ انًعٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انعهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛع:          انرٕلٛع: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم عثاط                                اعى انًعأٌ انعهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايعٙ

 ى يذٚش شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايعٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛع: 

 يظادلح انغٛذ انعًٛذ                                                                            



 

 

 

 ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انرعهى انًرٕلعح يٍ  ٕٚفش ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ ْزا اٚداصاً يمرضثا

انطانة ذسمٛمٓا يثشُْاً عًا ارا كاٌ لذ زمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرعهى انًرازح. ٔٚظازثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 انًٕعغح انرعهًٛٛح خايعح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انعهًٙ / انًشكض .2

 / انًشزهح انثاَٛحانُسٕ االَكهٛض213EG٘  انًُٓٙ اعى انثشَايح االكادًٚٙ أ .3

Grammar 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 Norman C. StagebergAn Introductory تشَايح االعرًاد انًعرًذ .6
English Grammar 

  انًؤثشاخ انخاسخٛح االخشٖ .7

 62/4/6106 ذاسٚخ اعذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايح االكادًٚٙ .9

 ذعشٚف انطانة تًُٓدٛح ااالَشاء االَكهٛض٘ انًمشس نٓزِ انًشزهح.

 تعزٌف الطالة تمنيجٍح النحٌ النكلٍزي الممزر ليذه المزحلح. -

 تمكٍن الطالة من تعزٌز معزفتو تمشكالخ النحٌ  فٍما ٌتعلك تالمفزداخ الممزرج. -

 تطثٍك لٌاعذ النحٌ على ما ٌذرسو من مفزداختمكٍن الطالة من  -

 تعزٌف الطالة تمنيجٍح النحٌ النكلٍزي الممزر ليذه المزحلح. -

 تمكٍن الطالة من تعزٌز معزفتو تمشكالخ النحٌ  فٍما ٌتعلك تالمفزداخ الممزرج. -

 تمكٍن الطالة من تطثٍك لٌاعذ النحٌ على ما ٌذرسو من مفزداخ -
 

 

 انًطهٕتح ٔطشائك انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرمٛٛىيخشخاخ انثشَايح  .11
 



 االىذاف المعزفٍو . أ

 . انمذسج عهٗ انرًٛٛض تٍٛ يا ْٕ طسٛر ٔيمثٕل نغح ٔيا ْٕ غٛش طسٛر ٔغٛشيمثٕل.0أ

 .يعشفح ٔظٛفح كم يكٌٕ يٍ يكَٕاخ اندًهح 6أ

 طشائك انرعهٛى ٔانرعهى

 

ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح خالل انًساضشج ٔانششذ انُظش٘/ انسٕاس داخم لاعح انذسط/أَشطح 

انغاعاخ انًكرثٛح نالعرفغاس عًا فاخ/  انرٕاطم يع انطالب عٍ طشٚك األَرشَٛد /اعرًاد 

(/أخشٖ: انثشايح انًعرًذج عهٗ انساعٕب أ انمشاص multi-mediaٔعائم األذظال انًرعذدج )

 انًذيدح.

 طشائك انرمٛٛى

 60:األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ انمظٛشج(. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ 0

 دسخح نكم فظم.

 . استع دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظم.6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انعاو انذساعٙ. 2

 60:. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ انمظٛشج(0

 دسخح نكم فظم.

 سكح شفٕٚح نكم فظم.. استع دسخاخ يشا6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انعاو انذساعٙ. 2

 االىذاف المياراتٍح الخاصح تالثزنامج . ب

 .ذًُٛح يٓاسج انغؤال ٔانسٕاس نذٖ انطانة.0ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة عهٗ انكراتح تهغح اَكهٛضٚح فظسٗ طسٛسح.6ب

 .ذًُٛح لذسج انطانة عهٗ انًشاسكح انفعانح داخم لاعح انذسط.2ب

 

 طشائك انرعهٛى ٔانرعهى

 

انًساضشج ٔانششذ انُظش٘/ انسٕاس داخم لاعح انذسط/أَشطح ٔذكهٛفاخ/ اعرمثال انطهثح خالل 

انغاعاخ انًكرثٛح نالعرفغاس عًا فاخ/  انرٕاطم يع انطالب عٍ طشٚك األَرشَٛد /اعرًاد 

اعٕب أ (/أخشٖ: انثشايح انًعرًذج عهٗ انسmulti-mediaٔعائم األذظال انًرعذدج )

 انمشاص انًذيدح.

 طشائك انرمٛٛى

. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ 0

 دسخح نكم فظم. 60:انمظٛشج(

 . استع دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظم.6

 دسخح. 51. اخرثاس َٓاٚح انعاو انذساعٙ. 2

 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

يشاعش انطانة ٔذطٕٚشْا ٔذًُٛح لًّٛ ٔيٕٛنّ ٔاذداْاذّ ٔاْرًاياذّ ٔاعانٛثّ فٙ  . ذًُٛح0ج

 انرألهى ٔانركٛف يع انًدرًع ٔذًُٛرّ.



 . ذًُٛح ازغاط انطانة تاًْٛح انًادج انُسٕٚح فٙ ذعهى انهغح.6ج

 .  ذًُٛح االزغاط نذٖ انطانة تشٔذ انفشٚك انٕازذ.2ج

 انطانة ٔذشدٛعّ عهٗ انرفاعم يع انًادج انعهًٛح. . ذًُٛح عًهٛح انرمثم األعاعٛح نذ4ٖج
 

 طشائك انرعهٛى ٔانرعهى

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس داخم لاعح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج / 

 االيرساَاخ انفظهٛح /ايرساٌ َٓاٚح انعاو انذساعٙ

 طشائك انرمٛٛى

 60:ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ انمظٛشج(. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل 0

 دسخح نكم فظم.

 . استع دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظم.6

 دسخح 51. اخرثاس َٓاٚح انعاو انذساعٙ. 2
  

 د. انًٓاساخ انعايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرعهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 انداَة انهغٕ٘ فٙ انرذسٚظ فٙ انًذاسط ٔغٛشْا يٍ انًؤعغاخ..انمذسج عهٗ ذٕظٛف 0د

 .ا نمذسج عهٗ يعشفح انمٕاعذ األعاعٛح فٙ انهغح األَكهٛضٚح.6د
 

 طشائك انرعهٛى ٔانرعهى

 

انًُالشح ٔانًشاسكح ٔانسٕاس داخم لاعح انذسط/ٔاخثاخ يُضنٛح /االخرثاساخ انمظٛشج / االيرساَاخ انفظهٛح 

 انعاو انذساعٙ/ايرساٌ َٓاٚح 

 

 طشائك انرمٛٛى

 

 دسخح نكم فظم. 60:. اخرثاساخ يُرظف انفظهٍٛ انذساعٍٛٛ األٔل ٔانثاَٙ )تًا فٙ رنك االخرثاساخ انمظٛشج(0

 . استع دسخاخ يشاسكح شفٕٚح نكم فظم.6

 دسخح 51. اخرثاس َٓاٚح انعاو انذساعٙ. 2
 
 
 
 

 تنٍح الثزنامج  11

انًشزهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

انًغاق أ  

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاعاخ انًعرًذِ 

 عًهٙ َظش٘

االَكهٛض٘ نُسٕا 213EG انثاَٛح  
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓح



 

 

 ٚشخٗ ٔضع اشاسج فٙ انًشتعاخ انًماتهّ نًخشخاخ انرعهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضعح نهرمٛٛى

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

 اعاعٙ

او 

 اخرٛاس٘

 يخشخاخ انرعهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًعشفٛح

 انخاطح تانثشَايح

االْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انعايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرعهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.

أ    
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أ
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ج

0 

ج

6 

ج

2 

ج

4 

د
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   * * * * * *  * * *   * * اعاعٙ

 التخطٍط للتطٌر الشخص12ً

 ذمٕٚى دٔس٘ نرٕطٛف انًمشس . -

 ذثادل انخثشاخ يع اعاذزج ٚذسعٌٕ انًمشس راذّ فٙ كهٛاخ اخشٖ  . -

 

 المعيذ( معٍار المثٌل )ًضع االنظمح المتعلمح تااللتحاق تالكلٍح ا13ً

 يشكض٘ 

 اىم مصادر المعلٌماخ عن الثزنامج14

 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ

 خٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 استوارة وصف البرناهج االكادَوٍ للكلُاث والوؼاهذ

 

 تغذاد   اندايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 

 

 ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ  ٕٚفش ٔطف انثشَايح االكادًٚٙ ْزا اٚداصاً يمرضثا

انطانة ذحمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ حمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًراحح. ٔٚظاحثّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح خايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 ظٕخ / انًشحهح انثاَٛحان214EPH  انًُٓٙ اعى انثشَايح االكادًٚٙ أ .3

Phonetics 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 English Phonetics and Phonology تشَايح االػرًاد انًؼرًذ .6

 By Peter Roach 

  انًؤثشاخ انخاسخٛح االخشٖ .7

 20156106/ ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايح االكادًٚٙ .9

َهذف الوقر الً تحسُن ناحُت التلفظ لذي طلبت الورحلت الثانُت هوا َؤدٌ الً تحسُن ههاراث 

 الكالم , االستواع, القراءة.
 

 

 يخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 أ االهذاف الوؼرفُه

 ٔانًفاًْٛانرىرؼهًٓاانطانة فٙ يادج انظٕخ. . ذزكش:  يؼشفٕٓذزكشانشيٕص انظٕذٛح 0أ

 .انفٓى :  لذسْانطانثؼهىاػادْظٛاغٓانًفاْٛى انرٙ ذؼهًٓا فٙ يادج ػهى انظٕخ تاعهٕتّ انخاص.6أ

 . انرطثٛك :  ذطثٛمانطانثانًؼهٕياذانرىذسعٓا فٙ يادج انظٕذفىًٕاد اخشٖ يثم انًحادثح ٔانمشاءج.3أ

 ادج ػهى انظٕذإنىمٕاػذٔأفكاسفشػٕٛٓيكَٕاذدضئٛح..انرحهٛم  :ذًكُٛانطانثًُرحهٛه4ًأ

 انرشكٛة:ذًكٍٛ انطانة يٍ ستطؼُاطشدسط ػهى انظٕذًؼثؼضفىمانثٕاحذ.  -5أ



انرمٕٚى : فٙ انُٓاٚح ٚٓذف انًمشس انٗ ذًكٍٛ انطانة يُرمٛٛى انًٕاضٛغ انرٙ دسعٓا يٍ َاحٛح -6أ

يغرمثال نهظؼٕتاخ انرٙ ٕٚاخٓٓا فٙ تؼض انفٓى ٔانظؼٕتح ٔانغٕٓنح يًا ًٚكُح يٍ اٚداد انحهٕل 

 انًٕاضٛغ.

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 طشٚمح انًحاضشج .0

 طشٚمح انؼًم اندًاػٙ .6

 طشٚمح االعركشاف .3

 طرائك التقُُن

 نكم فظم 65اخرثاس ذحشٚش٘ شٓش٘ ) تُاء( ػهًا اٌ االخرثاس يٍ 

 انًُفشدانًششٔع 51اخرثاس ذحشٚش٘ ) َٓائٙ( فٙ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ يٍ 

 ب االهذاف الوهاراتُت الخاصت بالبرناهج

.كراتح انشيٕص انظٕذٛح يغ ايثهرٓا عٕاء كاَد كهًاخ أ خًم يغ يؼشفح انًفاْٛى االعاعٛح 0ب

 نكم يٕضٕع.

 .انمذسج ػهٗ ذهفع االطٕاخ ٔذًٛضْا ٔيؼشفح كراتح سيٕصْا.6ب

 . اٌ ٚكٌٕ انطانة لادسا ػهٗ ذهفع اندًم تانرُغٛى انظحٛح.3ب

 .انرًكٍ يٍ فٓى يركهًٙ انهغح االَكهٛضٚح.4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 طشٚمح انًحاضشج .4

 طشٚمح انؼًم اندًاػٙ .5

  طشٚمح االعركشاف

 طرائك التقُُن

 نكم فظم 65اخرثاس ذحشٚش٘ شٓش٘ ) تُاء( ػهًا اٌ االخرثاس يٍ 

 انًششٔع انًُفشد51اخرثاس ذحشٚش٘ ) َٓائٙ( فٙ َٓاٚح انؼاو انذساعٙ يٍ 

 
 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

 .أٌ ٚمذس انطانة أًْٛح انظٕذٕذأثٛشْا ػهٗ تؼض انًٕاد0ج

 .أَٛشاسكانطانثثأَشطحيادجانظٕخ6ج

 . أٌ ٚرحًظ انطانة نحم انٕاخة3ج

  . أٌ ُٚالش انطانة تدذٚح فٙ يحاضشج انظٕخ4ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انرؼهى اندًاػٙ  .0

  االعركشاف .2

 انرمٛٛىطشائك 

 اخرثاس ذحشٚش٘ ٕٚيٙ ) تُاء(

 اخرثاس ذحشس٘ شٓش٘) َٓائٙ(

 
  



 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ(. 

 . .انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انداَة انهغٕ٘ فٙ انرذسٚظ فٙ انًذاسط ٔغٛشْا يٍ انًؤعغاخ0د

 يؼشفح انمٕاػذ األعاعٛح نًادج انظٕخ فٙ انهغح األَكهٛضٚح. .ا نمذسج ػه6ٗد

 . انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انداَة انهغٕ٘ فٙ اندٕاَة انؼهًٛح االخشٖ .3د

 .انمذسج ػهٗ ذهثٛح احرٛاخاخ انغٕق األخش4ٖد

 طرائك التؼلُن والتؼلن

 انرؼهى اندًاػٙ 

  االعركشاف

 طرائك التقُُن

 اخرثاس ذحشٚش٘ ٕٚيٙ ) تُاء(

 اخرثاس ذحشس٘ شٓش٘) َٓائٙ

 

 

 
 

 بنُت البرناهج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

نظٕخا 214EPH انثاَٛح  

Phonetics 

6 0 

 

 التخطُط للتطىر الشخصٍ 12

 

 

 



 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشخاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛى

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اخرٛاس٘

 انثشَايحيخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ 

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًؼشفٛح

 انخاطح تانثشَايح

االْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرؼهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 انشخظٙ(.

أ    

0 

أ

6 

أ

3 

أ

4 

ب

0 

ب

6 

ب

3 

ب

4 

ج

0 

ج

6 

ج

3 

ج

4 

د

0 

د

6 

د

3 

د

4 
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 بالكلُت او الوؼهذ(هؼُار القبىل )وضغ االنظوت الوتؼلقت بااللتحاق 13
 يشكض٘

 

 اهن هصادر الوؼلىهاث ػن البرناهج14 

 



 ٔصاسة انتعهٛى انعانٙ ٔانبذث انعهًٙ

 جٓاص االششاف ٔانتمٕٚى انعهًٙ

 دائشة ضًاٌ انجٕدة ٔاالعتًاد االكادًٚٙ

 

 استمارة وصف البروامج االكاديمي للكلياث والمعاهذ
 

 بغذاد   انجايعت:

 انكهٛت/ انًعٓذ: انشبٛت نهبُاث

 انمغى انعهًٙ: انهغت االَكهٛضٚت

 4/5/6106تاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انتٕلٛع:          انتٕلٛع: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم عباط                                اعى انًعأٌ انعهًٙ:

 انتاسٚخ:                                                         4/5/6106انتاسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لبم

 شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔاالداء انجايعٙ

 ى يذٚش شعبت ضًاٌ انجٕدة ٔاالداء انجايعٙ:اع

 انتاسٚخ:

 انتٕلٛع: 

 يظادلت انغٛذ انعًٛذ                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٔطف انبشَايج االكادًٚٙ

 

ً ألْى خظائض  انًمشس ٔيخشجاث انتعهى انًتٕلعت يٍ ٕٚفش ٔطف انبشَايج االكادًٚٙ ْزا اٚجاصاً يمتضبا

انطانب تذمٛمٓا يبشُْاً عًا ارا كاٌ لذ دمك االعتفادة انمظٕٖ يٍ فشص انتعهى انًتادت. ٔٚظادبّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انبشَايج

 

 انًٕعغت انتعهًٛٛت جايعت بغذاد/ كهٛت انتشبٛت نهبُاث .1

 

 انهغت االَكهٛضٚت انمغى انعهًٙ / انًشكض .2

 عتٛعا// انًشدهت انااَٛتاال222ECM  انبشَايج االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى  .3

Comprehension 

 بكهٕسٕٚط اعى انشٓادة انُٓائٛت .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساث/ اخشٖ

 عُٕ٘

1 بشَايج االعتًاد انًعتًذ .6 .  T e s t  y o u r  v o c a b u l a r y 
2. Essential idioms in English 
3. A collection of TOEFL passages 

  انًؤثشاث انخاسجٛت االخشٖ .7

 01/4/6106 تاسٚخ اعذاد انٕطف .8

 أْذاف انبشَايج االكادًٚٙ .9

يهذف المقرر الى تمكيه الطالباث مه اكتساب مهارة القراءة باللغت االوكليزيت وفهم مضمىن 

 .الىص
 

 

 يخشجاث انبشَايج انًطهٕبت ٔطشائك انتعهٛى ٔانتعهى ٔانتمٛٛى .11
 

 المعرفيهأ االهذاف 

انمشاءة انغشبٛت عٍ طشٚك تعهًٓى يٓاسة انمشاءة بتهك انهغّ ٔاكتغا/ يهكت انمشاءة فٙ يختهف  0أ 

 انًٕاضٛع

 طشائك انتعهٛى ٔانتعهى

 

انتعهٛى ٚكٌٕ عٍ طشٚك انماء يذاضشة ٚعشع فٛٓا عذد يٍ انُظٕص بانهغّ االَكهٛضٚت ٔٚتى 



انًادة ٔدم انتًاسٍٚ انخاطت بٓا ٔتٕضٛخ كم لشاءتٓا يٍ لبم انطانباث ٔتذهٛهٓا يع اعتار 

  انًعاَٙ انظعبت يُّ

 طشائك انتمٛٛى

  ايتذاٌ خطٙ نهطهبت

 االهذاف المهاراتيت الخاصت بالبروامج . ب

 . انمشاءة0/

 . انفٓى6/

 . االعتٛعا/3/

 طشائك انتعهٛى ٔانتعهى

 

االَكهٛضٚت ٔٚتى  انتعهٛى ٚكٌٕ عٍ طشٚك انماء يذاضشة ٚعشع فٛٓا عذد يٍ انُظٕص بانهغّ

لشاءتٓا يٍ لبم انطانباث ٔتذهٛهٓا يع اعتار انًادة ٔدم انتًاسٍٚ انخاطت بٓا ٔتٕضٛخ كم 

 انًعاَٙ انظعبت يُّ

 طشائك انتمٛٛى

 ايتذاٌ خطٙ نهطهبت
 

 ج. االْذاف انٕجذاَٛت ٔانمًٛٛت

 . إعذاد عهًٙ ٔثماف0ٙج

 . إعذاد يُٓٙ ٔتذسٚغ6ٙج 
 

 

 ٔانتعهىطشائك انتعهٛى 

انتعهٛى ٚكٌٕ عٍ طشٚك انماء يذاضشة ٚعشع فٛٓا عذد يٍ انُظٕص بانهغّ االَكهٛضٚت ٔٚتى 

لشاءتٓا يٍ لبم انطانباث ٔتذهٛهٓا يع اعتار انًادة ٔدم انتًاسٍٚ انخاطت بٓا ٔتٕضٛخ كم 

  انًعاَٙ انظعبت يُّ

 طشائك انتمٛٛى

 ايتذاٌ خطٙ نهطهبت
  

 د. انًٓاساث انعايت ٔانتاْٛهٛت انًُمٕنت )انًٓاساث االخشٖ انًتعهمت بمابهٛت انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ(. 

. كٛفٛت لشاءة انمطع انخاطّ باالعتٛعا/ انمشائٙ ٔنفظٓا بانشكم انظذٛخ كَٕٓا انًفتاح انذفٛمٙ نكم انذضاساث 0د

  يتًاهت بهغت انشعٕ/

 طشائك انتعهٛى ٔانتعهى

انتعهٛى ٚكٌٕ عٍ طشٚك انماء يذاضشة ٚعشع فٛٓا عذد يٍ انُظٕص بانهغّ االَكهٛضٚت ٔٚتى لشاءتٓا يٍ لبم 

 انطانباث ٔتذهٛهٓا يع اعتار انًادة ٔدم انتًاسٍٚ انخاطت بٓا ٔتٕضٛخ كم انًعاَٙ انظعبت يُّ 

 طشائك انتمٛٛى

 ايتذاٌ خطٙ نهطهبت

 بىيت البروامج  11

انًشدهت 

 انذساعٛت

انًمشس سيض 

 أ انًغاق

 انغاعاث انًعتًذِ اعى انًمشس أ انًغاق 

 عًهٙ َظش٘



 العتٛعا/ا 222ECM انااَٛت

Comprehension 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخطظ يٓاساث انًُٓج

انبشَايج انخاضعت نهتمٛٛىٚشجٗ ٔضع اشاسة فٙ انًشبعاث انًمابهّ نًخشجاث انتعهى انفشدٚت يٍ   

انغُت/ 

انًغتٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اختٛاس٘

 يخشجاث انتعهى انًطهٕبت يٍ انبشَايج

االْذاف انًٓاساتٛت  االْذاف انًعشفٛت

 انخاطت بانبشَايج

االْذاف انٕجذاَٛت 

 ٔانمًٛٛت
انًٓاساث انعايت 

ٔانتاْٛهٛت 

انًُمٕنت 

)انًٓاساث 

انًتعهمت االخشٖ 

بمابهٛت انتٕظٛف 

ٔانتطٕس 

 انشخظٙ(.
أ    

0 

أ

6 

أ

3 

أ

4 

/

0 

/

6 

/

3 

/

4 

ج

0 

ج

6 

ج

3 

ج

4 

د

0 

د

6 

د

3 

د

4 
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 تخطيط التطىر الشخصي12

 

انًُٓج ٚذتاج انٗ تطٕٚش يٍ خالل إدخال انًٓاساث انغاعٛت ألكتغا/ انهغت يام األطغاء باألضافت انٗ انمشاءة 

 ْٕٔ يا ٚعشف /

reading comprehension and listening comprehension 

معيار القبىل )وضع االوظمت المتعلقت بااللتحاق بالكليت او المعهذ(13  
 يشكض٘

اهم مصادر المعلىماث عه البروامج14   

 



 
 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثسث انؼهًٙ

 خٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 استمبرح َصف انجزوبمح االكبديمي نهكهيبد َانمؼبٌذ

 

 تغذاد   اندايؼح:

 انكهٛح/ انًؼٓذ: انشتٛح نهثُاخ

 انمغى انؼهًٙ: انهغح االَكهٛضٚح

 4/5/6106ذاسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انرٕلٛغ:          انرٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فاضم ػثاط                                اعى انًؼأٌ انؼهًٙ:

 انراسٚخ:                                                         4/5/6106انراسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لثم

 شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ اندٕدج ٔاالداء اندايؼٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يصادلح انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 

 

 

 ٔصف انثشَايح االكادًٚٙ

 

ً ألْى خصائص انًمشس  ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح يٍ ٕٚفش ٔصف انثشَايح االكادًٚٙ ْزا اٚداصاً يمرضثا

انطانة ذسمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ زمك االعرفادج انمصٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًرازح. ٔٚصازثّ ٔصف نكم 

 يمشس ضًٍ انثشَايح

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح خايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 َااء االَكهٛض٘/ يشزهح ااَٛحاال220EC  االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايح  .3

Composition  

 تكهٕسٕٚط اعى انآادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

  تشَايح االػرًاد انًؼرًذ .6

  انًؤاشاخ انخاسخٛح االخشٖ .7

 01/0/6106 ذاسٚخ اػذاد انٕصف .8

 أْذاف انثشَايح االكادًٚٙ .9

انممزر انذراسي مبدح متكبمهخ انٍذف مىٍب تمكيه انطبنت مه اتمبن انهغخ االوكهيزيخ ػه طزيك 

دراسخ أٌميخ انكتبثخ في انهغخاإلوكهيزيخَدراسخ أوُاع اندمم َكذنكذراسخأسبنيت رثط ٌذي 

 .اندمم مؼبً نتكُيه فمزح أَ لطؼخ إوشبئيخ ثؼذ انتؼزف ػهى أوُاع انفمزح اإلوشبئيخ َمكُوبتٍب
 

 

 يخشخاخ انثشَايح انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 أ االٌذاف انمؼزفيً

ً 0أ  . انرؼشف ػهٗ أصٕاخ انهغح االَكهٛضٚح ػًٕيا

 . يؼشفح كٛفٛح ذٕنٛذ ْزِ األصٕاخ6أ

 .انرؼشف ػهٗ يٕاضؼٓا فٙ انؼضالخ َفغٓا0أ



ً 4أ  . ذًٛٛض ْزِ األصٕاخ َظشٚا

 انٕصٕل إنٗ انرهفع انصسٛر . ذطثٛك انًؼشفح انُظشٚح ف5ٙأ

 انتكهم ثإوكهيزيخ سهيمخ..6أ

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 

طشٚمح انرؼهى ذؼرًذ اعهٕب انًساضشج انرٙ ٚكٌٕ يسٕسْا األعرار ٔذااسن فٛٓا 

 انطانثاخ. يغ اػرًاد ٔعائم اإلٚضاذ انًرًثهح تخشائظ األصٕاخ ٔانغٛذٚاخ.

 طشائك انرمٛٛى

 25االختجبراد انيُميخ َاالختجبراد انفصهيخ )َػذدٌب أرثؼخ أَ أكثز مه ـ اػتمبد اسهُة 

 درخخ(

 ـ إخزاء االختجبراد انمفبخئخ.

 االٌذاف انمٍبراتيخ انخبصخ ثبنجزوبمح . ة

 . انمشاءج0ب

 . انكراتح6ب

 . االعرًاع0ب

 .انركهى 4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 

ٕسْا األعرار ٔذااسن فٛٓا طشٚمح انرؼهى ذؼرًذ اعهٕب انًساضشج انرٙ ٚكٌٕ يس

 انطانثاخ. يغ اػرًاد ٔعائم اإلٚضاذ انًرًثهح تخشائظ األصٕاخ ٔانغٛذٚاخ.

 

 طشائك انرمٛٛى

 25ـ اػتمبد اسهُة االختجبراد انيُميخ َاالختجبراد انفصهيخ )َػذدٌب أرثؼخ أَ أكثز مه 

 درخخ(

 ـ إخزاء االختجبراد انمفبخئخ.

 َانمحبضزاد انمصغزح.ـ اػتمبد انمشبريغ انجحثيخ 
 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح

 . إػذاد ػهًٙ ٔاماف0ٙج

 . إػذاد يُٓٙ ٔذذسٚغ6ٙج
 

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

طشٚمح انرؼهى ذؼرًذ اعهٕب انًساضشج انرٙ ٚكٌٕ يسٕسْا األعرار ٔذااسن فٛٓا 

 ٔانغٛذٚاخ.انطانثاخ. يغ اػرًاد ٔعائم اإلٚضاذ انًرًثهح تخشائظ األصٕاخ 
 

 طشائك انرمٛٛى

 25ـ اػتمبد اسهُة االختجبراد انيُميخ َاالختجبراد انفصهيخ )َػذدٌب أرثؼخ أَ أكثز مه 

 درخخ(



 ـ إخزاء االختجبراد انمفبخئخ.

 ـ اػتمبد انمشبريغ انجحثيخ َانمحبضزاد انمصغزح.
  

 د. انًٓاساخ انؼايح ٔانراْٛهٛح انًُمٕنح )انًٓاساخ االخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس اناخصٙ(. 

 . َطًر اٌ ال ٚضٚذ ػذد انطانثاخ فٙ انماػح ػهٗ انؼاشٍٚ طانثح0د

 . اٌ ٚمرصش ػًم انرذسٚغٙ ػهٗ َصاتّ فمظ6د

 . ذضٔٚذ انماػاخ تااشاخ ػشض0د

 .ذٕفٛش خطٕط اَرشَد4د
 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 

طشٚمح انرؼهى ذؼرًذ اعهٕب انًساضشج انرٙ ٚكٌٕ يسٕسْا األعرار ٔذااسن فٛٓا انطانثاخ. يغ اػرًاد 

 ٔعائم اإلٚضاذ انًرًثهح تخشائظ األصٕاخ ٔانغٛذٚاخ.

 

 طشائك انرمٛٛى

 درخخ( 25مه  ـ اػتمبد اسهُة االختجبراد انيُميخ َاالختجبراد انفصهيخ )َػذدٌب أرثؼخ أَ أكثز

 ـ إخزاء االختجبراد انمفبخئخ.

 ـ اػتمبد انمشبريغ انجحثيخ َانمحبضزاد انمصغزح.

 

 

 

 

 ثىيخ انجزوبمح  11

انًشزهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

الَااءا 220EC انثاَٛح  

Composition 

0 1 
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يرطهثاخ خاصح ) ٔذاًم ػهٗ عثٛم انًثال ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيدٛاخ ٔانًٕالغ 

 االنكرشَٔٛح(



 

 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهّ نًخشخاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛى

انغُح/ 

انًغرٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعاعٙ 

او 

 اخرٛاس٘

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح

االْذاف انًٓاساذٛح  االْذاف انًؼشفٛح

 انخاصح تانثشَايح

االْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح
انًٓاساخ انؼايح 

ٔانراْٛهٛح 

انًُمٕنح 

)انًٓاساخ 

االخشٖ انًرؼهمح 

تماتهٛح انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 اناخصٙ(.

أ    

0 

أ

6 

أ

0 

أ

4 

ب

0 

ب

6 

ب

0 

ب

4 

ج

0 

ج

6 

ج

0 

ج

4 

د

0 

د

6 

د

0 

د

4 

220 ااَٙ 

EC 

 االَااء

Compo

sition 

 * * * *   * * * * * * * * * * اعاعٙ

 

 

 

 

 

 

انخذياخ اإلخرًاػٛح ) ٔذاًم ػهٗ عثٛم انًثال يساضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة انًُٓٙ 

 ٔانذساعاخ انًٛذَٛح (

 َرش ػمم نتذريت انطبنجبد

 محبضزاد انسبػخ انحزح

 ثحُث انتخزجمتبثؼخ 

 مؼيبر انمجُل )َضغ االوظمخ انمتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهيخ اَ انمؼٍذ(13

 يشكض٘

 اٌم مصبدر انمؼهُمبد ػه انجزوبمح14 


