
 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 خٓبص االششاف ٔانزمٕٚى انؼهًٙ

 دائشح ضًبٌ اندٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ

 

 استًارة وصف انبزَايج االكادًًٌ نهكهٍاث وانًعاهذ

 

 ثغذاد   اندبيؼخ:

 انكهٛخ/ انًؼٓذ: انشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ: انهغخ االَكهٛضٚخ

 4/5/6106ربسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انزٕلٛغ:          انزٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فبضم ػجبط                                اعى انًؼبٌٔ انؼهًٙ:

 انزبسٚخ:                                                         4/5/6106انزبسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لجم

 شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاالداء اندبيؼٙ

 ى يذٚش شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاالداء اندبيؼٙ:اع

 انزبسٚخ:

 انزٕلٛغ: 

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ     



 ٔطف انجشَبيح االكبدًٚٙ

 

ً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ  ٕٚفش ٔطف انجشَبيح االكبدًٚٙ ْزا اٚدبصاً يمزضجب

االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ. ٔٚظبحجّ ٔطف نكم انطبنت رحمٛمٓب يجشُْبً ػًب ارا كبٌ لذ حمك 

 يمشس ضًٍ انجشَبيح

 

 انًٕعغخ انزؼهًٛٛخ خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد .1

 

 انهغخ االَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 هغخ / انًشحهخ انثبنثخان325ELI  اعى انجشَبيح االكبدًٚٙ أ انًُٓٙ .3

Linguistics 

 ثكهٕسٕٚط انشٓبدح انُٓبئٛخاعى  .4

 انُظبو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساد/ اخشٖ

 عُٕ٘

  .Linguistics(1992)Atchison, A  ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ .6

 Language and linguistics0 .1 انًؤثشاد انخبسخٛخ االخشٖ .7

ByJohn Lyons 

2. A Dictionary of Linguistics & 

Phonetics 

ByDavid Crystal 

3. The Study of Language 

ByGeorge Yule 

 01/4/6106 ربسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انجشَبيح االكبدًٚٙ .9

 تمذٌى َبذة وافٍت وواضحت عٍ انًباديء األساسٍت فً عهى انهغت انعاو
 

 

 يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11
 

 أ االهذاف انًعزفٍه

 . انزؼشٚف ثؼهى انهغخ انؼبو0

 . انزؼشٚف ثٕضٛفخ انهغ6ٕ٘أ

 . اْى انًشاحم انزبسٚخٛخ نؼهى انهغخ انؼبو1أ

 . فشٔع ػهى انهغخ انؼبو4أ

 . انزؼشٚف ثبْى انًفبْٛى انًُزمبح يٍ فشٔع ػهى انغخ5أ

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى



 خؼم انطبنجخ انًحٕس االعبط ٔرشدٛؼٓب ػهٗ انزحش٘ انزارٙ ٔاكزغبة انًؼهٕيخ 

 طزائك انتمٍٍى

انًُبلشخ ٔانًشبسكخ ٔانحٕاس داخم لبػخ انذسط/ٔاخجبد يُضنٛخ / االيزحبَبد انفظهٛخ /ايزحبٌ 

 َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ

 

 

 

 ب االهذاف انًهاراتٍت انخاصت بانبزَايج

 . رطٕٚش انمبثهٛبد االطغبئٛخ0ة

يُبلشخ يٕضٕع . رطٕٚش انمبثهٛبد انكاليٛخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ يٍ خالل اششان انطبنجبد فٙ 6ة

 انًحبضشح

 .رطٛش لبثهٛخ انمشائخ ػٍ طشٚك االطالع انخبسخ1ٙة

 .رطٕٚش لبثهٛذ انكزبثخ ػٍ طشٚك اخشاء االيزحبَبد انذٔسح ٔطجٛؼخ االعئهخ انُمبشٛخ4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 خؼم انطبنجخ انًحٕس االعبط ٔرشدٛؼٓب ػهٗ انزحش٘ انزارٙ ٔاكزغبة انًؼهٕيخ

 طشائك انزمٛٛى 

انًُبلشخ ٔانًشبسكخ ٔانحٕاس داخم لبػخ انذسط/ٔاخجبد يُضنٛخ / االيزحبَبد انفظهٛخ /ايزحبٌ 

 َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ

 
 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ

 . رشدٛغ انطبنجخ ػهٗ ادسان اًْٛخ انزٕاطم ثبنهغخ االَكهٛضٚخ0ج

 انطبنجبد ٔاالعزبرح يٍ خٓخ اخشٖ. انزؼبٌٔ ثٍٛ انطبنجبد يٍ خٓخ ٔثٍٛ 6ج
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 جعم انطانبت انًحىر االساس وتشجٍعها عهى انتحزي انذاتً واكتساب انًعهىيت
 

 طشائك انزمٛٛى

انًُالشت وانًشاركت وانحىار داخم لاعت انذرس/واجباث يُزنٍت / االيتحاَاث انفصهٍت /ايتحاٌ 

  َهاٌت انعاو انذراسً
  

 د. انًٓبساد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ(. 

 . رطٕٚش انمبثهٛبد انكاليٛخ ألكزغبة انطاللخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ0د

 . غشص انثمخ ثبنزاد ػٍ طشٚك انجُبء انًؼشفٙ انز٘ ركزغجّ انطبنجخ6د
 

 طزائك انتعهٍى وانتعهى

 نطانبت انًحىر االساس وتشجٍعها عهى انتحزي انذاتً واكتساب انًعهىيتجعم ا
 

 طزائك انتمٍٍى

انًُالشت وانًشاركت وانحىار داخم لاعت انذرس/واجباث يُزنٍت /االيتحاَاث انفصهٍت /ايتحاٌ َهاٌت انعاو 



 انذراسً
 

 بٍُت انبزَايج  11

انًشحهخ 

 انذساعٛخ

سيض انًمشس 

 أ انًغبق

اعى انًمشس أ انًغبق   انغبػبد انًؼزًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

نُحٕا 325ELI انثبنثخ  

Grammar 

6 0 

 

 

 

 

 انتخطٍط نهتطىر انشخصً 12

 

 

 االطالع انًغزًش ػهٗ انًٕاضٛغ االشًم ٔاالٔعغ يٍ اخم رٕعٛغ األدسان

 

 يعٍار انمبىل )وضع االَظًت انًتعهمت باالنتحاق بانكهٍت او انًعهذ(13

 يشكض٘

 



 

 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهّ نًخشخبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهزمٛٛى

انغُخ/ 

انًغزٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

 اعبعٙ

او 

 اخزٛبس٘

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح

االْذاف انًٓبسارٛخ  االْذاف انًؼشفٛخ

 انخبطخ ثبنجشَبيح

االْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ
انًٓبساد انؼبيخ 

ٔانزبْٛهٛخ 

انًُمٕنخ 

)انًٓبساد 

االخشٖ انًزؼهمخ 

ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

ٔانزطٕس 

 انشخظٙ(.
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 اهى يصادر انًعهىياث عٍ انبزَايج14 

 انكزت انخبطخ ثؼهى انهغخ انؼبو ٔيظبدس اخشٖ يٍ شجخ االَزشَذ

 

 



 ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 خٓبص االششاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ

 دائشح ضًبٌ اندٕدح ٔاالػتًبد االكبدًٚٙ

 

 استمارج وصف الثرنامج االكاديمي للكلياخ والمعاهذ

 

 ثغذاد   اندبيؼخ:

 انكهٛخ/ انًؼٓذ: انشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ: انهغخ االَكهٛضٚخ

 4/5/6106تبسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انتٕلٛغ:          انتٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فبضم ػجبط                                اعى انًؼبٌٔ انؼهًٙ:

 انتبسٚخ:                                                         4/5/6106انتبسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لجم

 شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاالداء اندبيؼٙ

 ى يذٚش شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاالداء اندبيؼٙ:اع

 انتبسٚخ:

 انتٕلٛغ: 

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                            



 

 ٔطف انجشَبيح االكبدًٚٙ

 

ً ألْى خظبئض انًمشس  ٔيخشخبد انتؼهى انًتٕلؼخ يٍ ٕٚفش ٔطف انجشَبيح االكبدًٚٙ ْزا اٚدبصاً يمتضجب

انطبنت تحمٛمٓب يجشُْبً ػًب ارا كبٌ لذ حمك االعتفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انتؼهى انًتبحخ. ٔٚظبحجّ ٔطف نكم 

 يمشس ضًٍ انجشَبيح

 

 انًٕعغخ انتؼهًٛٛخ خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انتشثٛخ نهجُبد .1

 

 انهغخ االَكهٛضٚخ انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 ًحبدثخ/ انًشحهخ انثبنثخان324ECN  االكبدًٚٙ أ انًُٓٙاعى انجشَبيح  .3

Conversation 

 ثكهٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ .4

 انُظبو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساد/ اخشٖ

 عُٕ٘

 :Redston, Chris &Gillie Cunningham ثشَبيح االػتًبد انًؼتًذ .6

Face2face, Upper Intermediate 

  انًؤثشاد انخبسخٛخ االخشٖ .7

 01/4/6106 تبسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انجشَبيح االكبدًٚٙ .9

 يهذف الثرنامج الى تذرية الطالثاخ على أسالية المحادثح المختلفح.
 

 

 يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .11
 

 أ االهذاف المعرفيه

 . انتكهى ثهغخ عهًٛخ يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ.0أ

 ثٍٛ انًفشداد انًتشبثٓخ فٙ اإلعتخذاو.. انتًٛٛض 6أ

 . انُطك انغهٛى3أ

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشائك انتمهٛذٚخ ػٍ طشٚك تجغٛظ انًبدح انؼهًٛخ. .0

 إششان انطبنجبد فٙ انتفكٛش ػٍ طشٚك طشذ األعئهخ. .6

 

 طرائك التقييم

 األختجبساد انتحشٚشٚخ. .0

 األختجبساد انشفٓٛخ. .6



 الخاصح تالثرنامجب االهذاف المهاراتيح 

 . انطاللخ انهفظٛخ.0ة

 .انتًٛٛض فٙ إختٛبس انًفشداد انًُبعجخ فٙ انًٕالف انًختهفخ.6ة

 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشائك انتمهٛذٚخ ػٍ طشٚك تجغٛظ انًبدح انؼهًٛخ. .0

 إششان انطبنجبد فٙ انتفكٛش ػٍ طشٚك طشذ األعئهخ. .6

 طرائك التقييم

 األختجبساد انتحشٚشٚخ. .0

 األختجبساد انشفٓٛخ. .6

 
 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ

 .انتؼبيم األخاللٙ ثٍٛ انطبنجخ ٔانًذسط. 0ج

 . خهك سٔذ انتؼبٌٔ ثٍٛ انطبنجبد6ج
  

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

إنغهٕن األخاللٙ ػٍ طشٚك اإلحتشاو انًتجبدل.انًذسط ْٕ انًُٕرج األخاللٙ انحٙ  .0

 نهطبنجبد.

 ثحهٕل تتطهت يشبسكخ تؼبَٔٛخ.يطبنجخ انطبنجبد  .6
 

 طشائك انتمٛٛى

 ٔخٓبد انُظش انًطشٔحخ.  .0

 انًشبسكخ فٙ انُشبطبد. .6

 
  

 د. انًٓبساد انؼبيخ ٔانتبْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد االخشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخظٙ(. 

 إكتغبة انخجشح فٙ إداسح انحٕاس. 0د

 انثمخ ثبنُفظ . انتخهض يٍ شؼٕس انخٕف ٔػذو6د
 

 طرائك التعليم والتعلم

 ػٍ طشٚك اإلعتًبع انٗ حٕاساد يغدهخ تتُبٔل يٕاضٛغ حٛبتٛخ ػبيخ.

 انتذسٚت ػهٗ تًثٛم انحٕاساد انًختهفخ.
 

 طرائك التقييم

 يتبثؼخ انُشبطبد انًمذيخ. .0

 إششان انطبنجبد فٙ انتفكٛش ػٍ طشٚك طشذ األعئهخ. .6
 

 تنيح الثرنامج  11



انًشحهخ 

 انذساعٛخ

سيض انًمشس 

 أ انًغبق

اعى انًمشس أ انًغبق   انغبػبد انًؼتًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

نًحبدثخا 324ECN انثبنثخ  

Conversation 

--- 6 

 

 

 

 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهّ نًخشخبد انتؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهتمٛٛى

انغُخ/ 

انًغتٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعبعٙ 

او 

 اختٛبس٘

 يخشخبد انتؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح

االْذاف انًٓبساتٛخ  انًؼشفٛخاالْذاف 

 انخبطخ ثبنجشَبيح

االْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ
انًٓبساد انؼبيخ 

ٔانتبْٛهٛخ 

انًُمٕنخ 

)انًٓبساد 

االخشٖ انًتؼهمخ 

ثمبثهٛخ انتٕظٛف 

ٔانتطٕس 

 انشخظٙ(.
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   * *   * *   * *  * * * اعبعٙ

 

 

 تخطيط التطىر الشخصي 12

 

 ٔضغ خطخ ػًم.

 

 معيار القثىل )وضع االنظمح المتعلقح تااللتحاق تالكليح او المعهذ(13
 يشكض٘

 

 اهم مصادر المعلىماخ عن الثرنامج14 

 



 ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثضج انؼهًٙ

 رٓاص االششاف ٔانتمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انزٕدج ٔاالػتًاد االكادًٚٙ

 

 اطرمارج وصف الثزوامج االمادٌمً للنلٍاخ والمعاهذ

 

 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

االعتفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتؼهى انًتاصح. ٔٚظاصثّ ٔطف نكم انطانة تضمٛمٓا يثشُْاً ػًا ارا كاٌ لذ صمك 

 يمشس ضًٍ انثشَايذ

 

 انًٕعغح انتؼهًٛٛح رايؼح تغذاد/ كهٛح انتشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 انًشصهح انخانخح/ًغشسان329ED  اعى انثشَايذ االكادًٚٙ أ انًُٓٙ .3

Drama 

 تكهٕسٕٚط انُٓائٛحاعى انشٓادج  .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

16 تشَايذ االػتًاد انًؼتًذ .6
th
 century English drama 

  انًؤحشاخ انخاسرٛح االخشٖ .7

 20/4/6106 تاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايذ االكادًٚٙ .9

ان الهذف وراء ذذرٌض مادج المظزحٍح االونلٍشٌح النالطٍنٍح  هى ذعزٌف الطالثاخ تاهم 

المظزحٍٍه االونلٍش وهى ولٍم شنظثٍز, الدراك عمق مظزحٍاذح الخالذج والرً ذعنض واقع 

الحٍاج فً العصز الحذٌس رغم ان الناذة مرثها فً القزن الظادص عشز اال اوها السلد ذعثز عه 

ج. ومذلل فان هذا الناذة ٌخاطة وٌصف العقىه وطلىمٍاخ الثشز مما ٌظاعذ واقع الحٍا

الطالثاخ على فهم واطرٍعاب االخزٌه املٍه تذلل  تإحذاز ذغٍٍز فنزي ووجذاوً مما شأوه 

 ذطىٌز شخصٍح وفهم الطالثاخ وتذلل ذطىٌزا للمجرمع  

 



 

 يخشراخ انثشَايذ انًطهٕتح ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .11
 

 أ االهذاف المعزفٍه

 .انًؼشفح اًْٛح دساعح انًغشس انكالعٛك0ٙأ

 .يؼشفح انثطم انتشارٛذ٘ 6أ

 تًُٛح يٓاسج انتفكٛش االتذاػٙ 3أ.

 أ.االْذاف انًشرٕج ٔساء انكتاتاخ انًغشصٛح فٙ تطٕٚش ٔتغٛٛش انًفاْٛى.4

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًضاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انًغشصٛح 

 طزائق الرقٍٍم

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتضاٌ انتضشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتضاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد 

 ب االهذاف المهاراذٍح الخاصح تالثزوامج

 انؼًٛمحفٓى  ٔاعتخذاو أفضم نهًفشداخ ٔاالفكاس االَغاَٛح .1ب

 تًُٛح لاتهٛح انطانثاخ ػهٗ انتضهٛم االدتٙ.6ب

 انتفاػم كًزايٛغ أٔ يغ االعتار.3ب

  . تًُٛح انماتهٛح ػهٗ االعتُتاد4ب

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًضاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انًغشصٛح طشائك انتمٛٛى



 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتضاٌ انتضشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتضاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد 

 

 د. االْذاف انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعتخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0د

 اتخار لشاساخ انًُاعثح نضم انًشكالخ.6د

 انتفاػم فٙ ستظ انًٕالف انًغشصٛح تانضٛاج انفؼهٛح.3د

  انماتهٛح ػهٗ االعتُتاد. 4د

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى

 انطشٚمح انتمهٛذٚح/ انماء انًضاضشاخ 

 انًشاسكح انفشدٚح فٙ ػشع انًؼهٕياخ انخاطح تانُظٕص انًغشصٛح

 طشائك انتمٛٛى

 االختثاس انشفٕ٘ ٔانتضشٚش٘

  

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

 . انتٕاطم ٔانتضذث تاعتخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د

 . تطٕٚش انزاَة انهغٕ٘ يٍ خالل االعتًاع انظضٛش نُظٕص انًغشصٛاخ  6د

 . انكتاتح تشكم يغتًش3د

 . انمشاءج انًتٕاطهح4د

 طزائق الرعلٍم والرعلم

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيتضاٌ انتضشٚش٘(

 انتمذٚى انفشد٘ )االيتضاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد



 طزائق الرقٍٍم

 االختثاس انشفٕ٘ ٔانتضشٚش٘

 تىٍح الثزوامج  11

انًشصهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼتًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

نًغشسا 329ED انخانخح  
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 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  انًؼشفٛح االْذاف

 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
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 معٍار القثىه )وضع االوظمح المرعلقح تااللرحاق تالنلٍح او المعهذ(13

 يشكض٘

 

 اهم مصادر المعلىماخ عه الثزوامج14 

 النرة المىهجٍح لمادج المظزحٍح للمزحلح الثالثح  .1

 الثحثٍح االمادٌمٍح المىامثح على االورزوٍدمصادر المىاقع  .2

 المزاجع العلمٍح الخاصح تالثزوامج .3

 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ

 ظٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 اسرمارج وصف الثرنامج االكاديمي للكلياخ والمعاهذ

 

 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

 شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ:اع

 انراسٚخ:

 انرٕلٛغ: 

 يظادلح انغٛذ انؼًٛذ     



 

 

 ٔطف انثشَايط االكادًٚٙ

 

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

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

 يمشس ضًٍ انثشَايط

 

 انًٕعغح انرؼهًٛٛح ظايؼح تغذاد/ كهٛح انرشتٛح نهثُاخ .1

 

 انهغح االَكهٛضٚح انمغى انؼهًٙ / انًشكض .2

 Grammarُحٕ/ انًشحهح انصانصحانEG 328  اعى انثشَايط االكادًٚٙ أ انًُٓٙ .3

 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 A University Grammar of English تشَايط االػرًاد انًؼرًذ .6

  انًؤششاخ انخاسظٛح االخشٖ .7

 06/4/6106 ذاسٚخ اػذاد انٕطف .8

 أْذاف انثشَايط االكادًٚٙ .9

االعاعٛح نًادج اٌ انٓذف يٍ ذذسٚظ يادج انُحٕ ْٕ ذؼهٛى انطانثاخ انمٕاػذ انُحٕٚح 

 نهغح  االَكهٛضٚح ٔذطٕٚش يٓاساذٓى انكاليٛح ٔانكراتٛح نرؼهى انهغح ٚظٕسج طحٛحح
 

 

 يخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11
 

 أ االهذاف المعرفيه

 ذؼهٛى انطانثاخ اعرخذاو انهغح تظٕسج طحٛحح.0أ

 انشظٕع انٗ االَرشَدذطٕٚش ايكاَٛاخ انطانثاخ ػٍ طشٚك .6أ

 اػطاء ٔاظثاخ ٔذظحٛحٓا يٍ لثم انطانثاخ.3أ

 . اٚعاد انحهٕل نًشكالخ انطهثح فًٛا ٚخض انًادج4أ 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 حس انطانثاخ نضٚاسج يٕالغ يؼُٛح تاالَرشٚد نٓا ػاللح تانًُٓط

  نهرحذز تانهغح االَكهٛضٚح خالل انًحاضشجاذاحح انفشطح نهطانثاخ 



 

 طرائق الرقييم

 طشٚمح انٕسلح ٔانمهى .)االيرحاٌ انرحشٚش٘(

 انرمذٚى انفشد٘ )االيرحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد

 

 

 

 ب االهذاف المهاراذيح الخاصح تالثرنامج

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ.0ب

 اذخار لشاساخ ٔحالنًشكالخ.6ب

 انرفاػم كًعايٛغ أٔ يغ االعرار.3ب

 . االعرُراض4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح/ انماء انًحاضشاخ 

 حس انطانثاخ نضٚاسج يٕالغ يؼُٛح تاالَرشٚد نٓا ػاللح تانًُٓط

 اذاحح انفشطح نهطانثاخ نهرحذز تانهغح االَكهٛضٚح خالل انًحاضشج

 طشائك انرمٛٛى 

 ٔانمهى .)االيرحاٌ انرحشٚش٘(طشٚمح انٕسلح 

 انرمذٚى انفشد٘ )االيرحاٌ انشفٕ٘( 

 انًششٔع انًُفشد

 
 

 ض. االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ0ض 

 اذخار لشاساخ ٔحم انًشكالخ.6ض

 انرفاػم كًعايٛغ أٔ يغ االعرار.3ض

 . االعرُراض4ض 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انماء انًحاضشاخ 
 

 طشائك انرمٛٛى

 االخرثاس انٕٛيٛح ٔانشٓشٚح

 
  

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

 . انرٕاطم ٔانرحذز تاعرخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د

 . االعرًاع انٗ انهغح االَكهٛضٚح تاعرًشاس يٍ اظم ذطٕس انعاَة انهغٕ٘ ٔانرهفع تظٕسج طحٛحّ 6د

 . انكراتح تشكم يغرًش3د



 . انمشاءج انًرٕاطهح4د
 

 طرائق الرعليم والرعلم

 انماء انًحاضشاخ 
 

 طرائق الرقييم

 االخرثاس انٕٛيٛح ٔانشٓشٚح
 

 تنيح الثرنامج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

نُحٕا EG 328 انصانصح  

Grammar 

6 0 

 

 

 الرخطيط للرطىر الشخصي 12

 

 

 

 معيار القثىل )وضع االنظمح المرعلقح تااللرحاق تالكليح او المعهذ(13
 يشكض٘

 

 اهم مصادر المعلىماخ عن الثرنامج14 

 الكرة المنهجيح لمادج النحى للمرحلح الثالثح .1

 مىاقع االنرريد .2



 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

 انخاطح تانثشَايط

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
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د
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 المراجع العلميح الخاصح تالثرنامج .3

 



 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس انؼهًٙ

 ظٓاص االششاف ٔانرمٕٚى انؼهًٙ

 دائشج ضًاٌ انعٕدج ٔاالػرًاد االكادًٚٙ

 

 استمارة وصف البرنامج االكاديمي للكلياث والمعاهذ

 

 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

 شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ

 ى يذٚش شؼثح ضًاٌ انعٕدج ٔاالداء انعايؼٙ:اع

 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

 ًُاْط ٔطشائك انرذسٚظان326E CMT  االكادًٚٙ أ انًُٓٙاعى انثشَايط  .3

Curriculum and Methods of 

Teaching 

 تكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح .4

 انُظاو انذساعٙ: .5

 عُٕ٘ / يمشساخ/ اخشٖ

 عُٕ٘

 A. Techniques and Principles in تشَايط االػرًاد انًؼرًذ .6
Language Teaching. By: Diane 
Larsen-Freeman (2000). (2nd 
Edition). Oxford: Oxford UP. 

B. Trends in ELT Syllabus Design. 
By: Prof. Shatha Al-Saadi 
(2012 

 Methods of Teaching English to انًؤششاخ انخاسظٛح االخشٖ .7
Arab Students. By: Nejat Al-
Mutawa and Taseer Kailani (1989). 
Longman 

 

 61/4/6106 اػذاد انٕطفذاسٚخ  .8

 أْذاف انثشَايط االكادًٚٙ .9

معرفة الطرق القديمة يالحديثة للتدريس من  حينم معرفنة مندوي دير المعلنل ايالمندرس  .1
 في كل طريقة، مسديؤود يحسندتىد/اودافىد يايضد خطيات التدريس لكل طريقه. 

 تمييز الفرق بي  المنىج يالمفردات يانياع المفردات يتصنيف بليل. .2
 التعرف على المندوج يانياعىد .3

 

 

 يخشظاخ انثشَايط انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .11



 

 أ االهذاف المعرفيه

 الطرق القديمة والحديثة للتدريس 0أ

 دير المعلل ايالمدرس في كل طريقة، مسديؤود يحسندتىد/اودافىد  .6أ

 خطيات التدريس لكل طريقه. .3أ

 الفرق بي  المنىج يالمفردات يانياع المفردات يتصنيف بليل .4أ

 المندوج يانياعىد .5أ

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح )انماء انًحاضشج( ٔطشٚمح انؼًم انفشد٘

 

 طرائق التقييم

 اخرثاس انٕسلح ٔانمهى )اخرثاسذحشٚش٘(، انرمذٚى )اخرثاسشفٕ٘( ٔاالخرثاس انٕٛيٙ

 االهذاف المهاراتيت الخاصت بالبرنامجب 

 .االعرًاع0ب

 . انكالو6ب

 . انمشاءج3ب

 . انكراتح4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 انطشٚمح انرمهٛذٚح )انماء انًحاضشج( ٔطشٚمح انؼًم انفشد٘

 طشائك انرمٛٛى 

 اخرثاس انٕسلح ٔانمهى )اخرثاسذحشٚش٘(، انرمذٚى )اخرثاسشفٕ٘( ٔاالخرثاس انٕٛيٙ

 
 

 ض. االْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح

 فٓى  ٔاعرخذاو أفضم نهًؼهٕياخ .0ض

 انًشكالخ ٔحم اذخار لشاساخ .6ض

 انرفاػم كًعايٛغ أٔ يغ االعرار .3ض

 . االعرُراض4ض

 
 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

 Data اعرخذاو انٕعائم انحذٚصح يٍ لثم االعرار تؼشع انًادج انؼهًٛح االترٕب )تٕستُٕٚد( ٔال 

show  ٔذٕظّٛ انطانة ػهٗ  اعرخذايٓا فٙ ذذسٚظ يادج انهغح االَكهٛضٚح 
 

 طشائك انرمٛٛى

 االيرحاٌ )انشفٕ٘ ٔانرحشٚش٘(  ٔااليرحاٌ انٕٛيٙ

 
  

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

 . انرٕاطم ٔانرحذز تاعرخذاو انهغح االَكهٛضٚح 0د



 . االعرًاع انٗ انهغح االَكهٛضٚحتاعرًشاس يٍ اظم ذطٕسانهغّ ٔانرهفع تظٕسج طحٛحّ 6د

 . انكراتح تشكم يغرًش3د

 . انمشاءج انًرٕاطه4ّد
 

 طرائق التعليم والتعلم

 انطشٚمح انرمهٛذٚح )انماء انًحاضشج( ٔطشٚمح انؼًم انفشد٘
 

 طرائق التقييم

 االيرحاٌ )انشفٕ٘ ٔانرحشٚش٘(  ٔااليرحاٌ انٕٛيٙ
 

 بنيت البرنامج  11

انًشحهح 

 انذساعٛح

سيض انًمشس 

 أ انًغاق

اعى انًمشس أ انًغاق   انغاػاخ انًؼرًذِ 

 ػًهٙ َظش٘

 326E انصانصح

CMT 

نًُاْط ٔطشائك انرذسٚظا  

Curriculum and 

Methods of 

Teaching 

0 6 

 

 

 

 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

 انخاطح تانثشَايط

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 
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يرطهثاخ خاطح ) ٔذشًم ػهٗ عثٛم انًصال ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚاخ ٔانثشيعٛاخ  .0

 ٔانًٕالغ االنكرشَٔٛح(

انخذياخ اإلظرًاػٛح ) ٔذشًم ػهٗ عثٛم انًصال يحاضشاخ انضٕٛف ٔانرذسٚة انًُٓٙ  .6

 ٔانذساعاخ انًٛذَٛح (

 ػٍ) اعرخذاو انركُٕنٕظٛاترذسٚظ انهغح االَكهٛضٚح فٙ انظف(عاػح حشج  .3

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

 

 اهم مصادر المعلىماث عن البرنامج14 



 ٚصاسح اٌتع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجحج اٌعٍّٟ

 رٙبص االششاف ٚاٌتم٠ُٛ اٌعٍّٟ

 دائشح ػّبْ اٌزٛدح ٚاالعتّبد االوبد٠ّٟ

 

 استمارج ًصف الثزنامج االكاديمي للكلياخ ًالمعاىذ

 

 ثغذاد   اٌزبِعخ:

 اٌى١ٍخ/ اٌّعٙذ: اٌشث١خ ٌٍجٕبد

 اٌمغُ اٌعٍّٟ: اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 4/5/6106تبس٠خ ٍِئ اٌٍّف: 

 

 اٌتٛل١ع:          اٌتٛل١ع: 

 اعُ سئ١ظ اٌمغُ: ا.َ د.ٔٛاي فبػً عجبط                                اعُ اٌّعبْٚ اٌعٍّٟ:

 اٌتبس٠خ:                                                         4/5/6106اٌتبس٠خ:  

 

 

 دلك اٌٍّف ِٓ لجً

 شعجخ ػّبْ اٌزٛدح ٚاالداء اٌزبِعٟ

 ُ ِذ٠ش شعجخ ػّبْ اٌزٛدح ٚاالداء اٌزبِعٟ:اع

 اٌتبس٠خ:

 اٌتٛل١ع: 

 ِظبدلخ اٌغ١ذ اٌع١ّذ                                                                            



 

 

 

 

 ٚطف اٌجشٔبِذ االوبد٠ّٟ

 

ً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس  ِٚخشربد اٌتعٍُ اٌّتٛلعخ ِٓ ٠ٛفش ٚطف اٌجشٔبِذ االوبد٠ّٟ ٘زا ا٠زبصاً ِمتؼجب

اٌطبٌت تحم١مٙب ِجشٕ٘بً عّب ارا وبْ لذ حمك االعتفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌتعٍُ اٌّتبحخ. ٠ٚظبحجٗ ٚطف ٌىً 

 ِمشس ػّٓ اٌجشٔبِذ

 

 اٌّٛعغخ اٌتع١ّ١ٍخ ربِعخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌتشث١خ ٌٍجٕبد .1

 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اٌمغُ اٌعٍّٟ / اٌّشوض .2

 اٌّشحٍخ اٌخبٌخخ/ شٚا٠خا330ENٌ  االوبد٠ّٟ اٚ إٌّٟٙاعُ اٌجشٔبِذ  .3

novel 

 ثىٍٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ .4

 إٌظبَ اٌذساعٟ: .5

 عٕٛٞ / ِمشساد/ اخشٜ

 عٕٛٞ

 Wuthering Heights ثشٔبِذ االعتّبد اٌّعتّذ .6
Emma 

Great Expectations 
  اٌّؤحشاد اٌخبسر١خ االخشٜ .7

 0/9/6105 تبس٠خ اعذاد اٌٛطف .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِذ االوبد٠ّٟ .9

 .تعزيف الطالة تمنيجيح الزًايح في األدب اإلنكليزي المقزر ليذه المزحلح.1

 .تمكين الطالة من فيم النص الزًائي فيما يتعلق تالمفزداخ المقزرج.2

 .تعزيف الطالة خصائص الفتزج األدتيح المقزرج ليذه المز حلح.3

 للنصٌص المقزرج ليذه المزحلح..تعزيف الطالة تاألىميح األدتيح 4

 .تعزيف الطالة تالمكانح األدتيح للزًائيين المقزرين ليذه المزحلح ًسيزج حياتيم .5

 .تعزيف الطالة تالخصائص الفنيح للنصٌص المقزرج ليذه المزحلح.6

.تعزيف الطالة تمحتٌٍ األخالقي اً اإلجتماعي  اً التاريخي الذي قذ تتضمنو 7

 يذه المزحلح.النصٌص المقزرج ل

 



 

 

 ِخشربد اٌجشٔبِذ اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌتع١ٍُ ٚاٌتعٍُ ٚاٌتم١١ُ .11
 

 أ االىذاف المعزفيو

 . اٌمذسح عٍٝ فُٙ إٌض اٌشٚائٟ.0أ

 .اٌمذسح عٍٝ سثؾ احذاث اٌحجىخ فٟ اٌشٚا٠خ.6أ

 .تعش٠ف اٌطبٌت عٍٝ ا١ّ٘خ افعبي ٚسدٚد األفعبي  ٌٍشخظ١بد فٟ اٌشٚا٠خ.3أ

 ثأعٍٛة اٌىبتت ٌٍشٚا٠خ ٚاٌم١ّخ اٌف١ٕخ ٌٍشٚا٠خ..تعش٠ف اٌطبٌت 4أ

 .تعش٠ف اٌطبٌت ثّفشداد رذ٠ذح ٠حت٠ٛٙب إٌض ِّب ٠غٕٟ ٌغتٗ.5أ

 

 ؽشائك اٌتع١ٍُ ٚاٌتعٍُ

 اٌمبء اٌّحبػشح ثمشاءح ارضاء ِٓ إٌض ٚتح١ٍٍٙب. .0

 اٌحٛاس داخً لبعخ اٌذسط. .6

لذستٗ عٍٝ اٌفُٙ ٚاػبفخ اسشبد اٌطبٌت اٌٝ ثعغ اٌىتت اٚ اٌّٛالع األٌىتش١ٔٚخ ٌتعض٠ض  .3

 اٌٝ ِعٍِٛبتٗ عٓ فمشاد اٌّمشس.

 اعتمجبي اعئٍخ اٌطالة خالي اٌغبعبد اٌّىتج١خ. .4

 اعتّبد ثعغ إٌشبؽبد وعشع ِٓ لجً اٌطالة ٌجعغ اٌّشب٘ذ ِٓ اٌشٚا٠خ. .5

 

 طزائق التقييم

 ٌىً فظً. 66.اختجبساد ٌىً فظً دساعٟ  دسرخ 1

 ِشبسوخ شف٠ٛخ ٌىً فظً. 3. دسربد 6

 دسرخ. 51اختجبس ٔٙب٠خ اٌعبَ اٌذساعٟ  .3

 ب االىذاف المياراتيح الخاصح تالثزنامج

 .اْ ٠فُٙ إٌض اٌشٚائٟ ح١ٓ ٠مشأٖ.0ة

 . اْ ٠غأي ٠ٚحبٚس ٚاح١بٔب  ٠غتٕتذ.6ة

 . اْ ٠ّتٍه اٌمذسح عٍٝ اٌتفى١ش إٌمذٞ.3ة

 .اٌزذٌٟ.اْ ٠ّتٍه اٌطبٌت اٌمذسح عٍٝ اٌىتبثخ ثبألعٍٛة اٌٛطفٟ اٚ اٌشٚائٟ اٚ 4ة

 .اْ ٠شبسن فٟ اٌحٛاساد داخً لبعخ اٌذسط.5ة

 ؽشائك اٌتع١ٍُ ٚاٌتعٍُ

 اٌمبء اٌّحبػشح ثمشاءح ارضاء ِٓ إٌض ٚتح١ٍٍٙب. .0

 اٌحٛاس داخً لبعخ اٌذسط. .6

اسشبد اٌطبٌت اٌٝ ثعغ اٌىتت اٚ اٌّٛالع األٌىتش١ٔٚخ ٌتعض٠ض لذستٗ عٍٝ اٌفُٙ ٚاػبفخ  .3

 اٌٝ ِعٍِٛبتٗ عٓ فمشاد اٌّمشس.

 مجبي اعئٍخ اٌطالة خالي اٌغبعبد اٌّىتج١خ.اعت .4

 اعتّبد ثعغ إٌشبؽبد وعشع ِٓ لجً اٌطالة ٌجعغ اٌّشب٘ذ ِٓ اٌشٚا٠خ. .5

 ؽشائك اٌتم١١ُ 

 ٌىً فظً. 66.اختجبساد ٌىً فظً دساعٟ  دسرخ 1

 ِشبسوخ شف٠ٛخ ٌىً فظً. 3. دسربد 6



 دسرخ. 51. اختجبس ٔٙب٠خ اٌعبَ اٌذساعٟ 3

 
 

 اٌٛرذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خد. اال٘ذاف 

 .ت١ّٕخ ِشبعش اٌطالة ١ٌُِٚٛٙ ٚاتزب٘بتُٙ ٚا٘تّبِبتُٙ فٟ اٌتى١ف داخً اٌّزتّع.0د

 .ت١ٙئخ اٌطبٌت ٌإلِتحبٔبد دْٚ اٌشعٛس ثبٌخٛف اٌزٞ لذ ٠غجت فشٍٗ.6د

 .ت١ّٕخ اٌشٚس اإل٠زبث١خ ٚحت وً ِب٘ٛ ا٠زبثٟ ٚاعتمجبس وً ِب٘ٛ عٍجٟ.3د

 ثبٌزّبي اٌّعٕٛٞ..ت١ّٕخ ا٘تّبَ اٌطبٌت 4د

 . ت١ّٕخ سٚس اٌفش٠ك اٌٛاحذ ٌذٜ اٌطبٌت.5د
 

 ؽشائك اٌتع١ٍُ ٚاٌتعٍُ

 .ِحبػشاد ٔظش٠خ.1

 .تذس٠جبد ع١ٍّخ ثشىً اعئٍخ داخً لبعخ اٌذسط.6

 . ٚارجبد ِٕض١ٌخ.3

 ؽشائك اٌتم١١ُ

 إٌّبلشخ ٚاٌّشبسوخ ٚاٌحٛاس داخً لبعخ اٌذسط .0

 ٚارجبد ِٕض١ٌخ. .6

 االختجبساد اٌمظ١شح. .3

 االِتحبٔبد اٌفظ١ٍخ. .4

 اِتحبْ ٔٙب٠خ اٌعبَ اٌذساعٟ. .5

 
  

 د. اٌّٙبساد اٌعبِخ ٚاٌتب١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد االخشٜ اٌّتعٍمخ ثمبث١ٍخ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس اٌشخظٟ(. 

 .اٌمذسح عٍٝ تٛظ١ف اٌزبٔت اٌٍغٛٞ فٟ اٌتذس٠ظ فٟ اٌّذاسط ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّؤعغبد.0د

 اٌٍغٛٞ فٟ ِزبي اٌتشرّخ..اٌمذسح عٍٝ تٛظ١ف اٌزبٔت 6د

 .اٌمذسح عٍٝ تٍج١خ احت١بربد اٌغٛق األخشٜ.3د

 طزائق التعليم ًالتعلم

 .ِحبػشاد ٔظش٠خ.1

 .تذس٠جبد ع١ٍّخ ثشىً اعئٍخ داخً لبعخ اٌذسط.6

 . ٚارجبد ِٕض١ٌخ.3

 طزائق التقييم

 إٌّبلشخ ٚاٌّشبسوخ ٚاٌحٛاس داخً لبعخ اٌذسط .0

 ٚارجبد ِٕض١ٌخ. .6

 اٌمظ١شح.االختجبساد  .3

 االِتحبٔبد اٌفظ١ٍخ. .4

 اِتحبْ ٔٙب٠خ اٌعبَ اٌذساعٟ.
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اٌّشحٍخ 

 اٌذساع١خ

سِض اٌّمشس 

 اٚ اٌّغبق

اعُ اٌّمشس اٚ اٌّغبق   اٌغبعبد اٌّعتّذٖ 

 عٍّٟ ٔظشٞ

ٌشٚا٠خا 330EN اٌخبٌخخ  

Novel 

6 0 

 

 ِخطؾ ِٙبساد إٌّٙذ

 اٌجشٔبِذ اٌخبػعخ ٌٍتم٠ُ١١شرٝ ٚػع اشبسح فٟ اٌّشثعبد اٌّمبثٍٗ ٌّخشربد اٌتعٍُ اٌفشد٠خ ِٓ 

اٌغٕخ/ 

اٌّغتٛ

ٜ 

سِض 

اٌّمش

 س

اعُ 

 اٌّمشس

اعبعٟ 

اَ 

 اخت١بسٞ

 ِخشربد اٌتعٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِذ

اال٘ذاف اٌّٙبسات١خ  اال٘ذاف اٌّعشف١خ

 اٌخبطخ ثبٌجشٔبِذ

اال٘ذاف اٌٛرذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ
اٌّٙبساد اٌعبِخ 

ٚاٌتب١ٍ١٘خ 

إٌّمٌٛخ 

)اٌّٙبساد 

االخشٜ اٌّتعٍمخ 

ثمبث١ٍخ اٌتٛظ١ف 

ٚاٌتطٛس 

 اٌشخظٟ(.
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 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ

 خٓبص االششاف ٔانزمٕٚى انؼهًٙ

 دائشح ضًبٌ اندٕدح ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ

 

 استمارة ًصف البرنامج االكاديمي للكلياث ًالمعاىذ

 

 ثغذاد   اندبيؼخ:

 انكهٛخ/ انًؼٓذ: انشثٛخ نهجُبد

 انمغى انؼهًٙ: انهغخ االَكهٛضٚخ

 4/5/6106ربسٚخ يهئ انًهف: 

 

 انزٕلٛغ:          انزٕلٛغ: 

 اعى سئٛظ انمغى: ا.و د.َٕال فبضم ػجبط                                اعى انًؼبٌٔ انؼهًٙ:

 انزبسٚخ:                                                         4/5/6106انزبسٚخ:  

 

 

 دلك انًهف يٍ لجم

 شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاالداء اندبيؼٙ

 ى يذٚش شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاالداء اندبيؼٙ:اع

 انزبسٚخ:

 انزٕلٛغ: 

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ      



 ٔطف انجشَبيح االكبدًٚٙ

 

ً ألْى خظبئض انًمشس ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ  ٕٚفش ٔطف انجشَبيح االكبدًٚٙ ْزا اٚدبصاً يمزضجب

االعزفبدح انمظٕٖ يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ. ٔٚظبحجّ ٔطف نكم انطبنت رحمٛمٓب يجشُْبً ػًب ارا كبٌ لذ حمك 

 يمشس ضًٍ انجشَبيح

 

 انًٕعغخ انزؼهًٛٛخ خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد .1

 

انمغى انؼهًٙ /  .2

 انًشكض

 انهغخ االَكهٛضٚخ

اعى انجشَبيح  .3

االكبدًٚٙ أ 

 انًُٓٙ
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اعى انشٓبدح  .4

 انُٓبئٛخ

 ثكهٕسٕٚط

 انُظبو انذساعٙ: .5

عُٕ٘ / 

 يمشساد/ اخشٖ

 عُٕ٘

ثشَبيح االػزًبد  .6

 انًؼزًذ
 

انًؤثشاد  .7

انخبسخٛخ 

 االخشٖ

by Stephen Prickett Romanticism and religion1.  

by Graham Hough The Last Romantics2.  

by J.R.  English Poetry of the Romantic Period3. 

Watdon 

The Norton Anthology of English  Greenblatt, Stephen, ed.4.
.. Volume 2, 8th ed. New York: Norton, 2006Literature 

5. Landow, George. “Victorianism as a Fusion of Neoclassical 

and Romantic Ideas and Attitudes.” The Victorian 

25 February 2008. http://www.victorianweb.org/ Web. 

Raphaelites: An Introduction." The Victorian -"Pre6.

19  http://www.victorianweb.org/painting/prb/1.html Web.

March 2008 

 

اػذاد ربسٚخ  .8

 انٕطف

62/4/6106 

 أْذاف انجشَبيح االكبدًٚٙ .9

تخريج طالباث مؤىالث بالمعرفو الممتازه باللغو االنكليسيو ً ادابيا ً التي تؤىلم لذخٌل الحياه 

 العمليو بكفاءه ً فعاليو. 
 

http://www.victorianweb.org/
http://www.victorianweb.org/painting/prb/1.html


 

 

 

 يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11
 

 أ االىذاف المعرفيو

 انزؼشف ػهٗ اْى انشؼشاء انشٔيبَغٍٛٛ. 0أ

 . انزؼشف ػهٗ اْى انشؼشاء انفكزٕس6ٍٛٚأ

 .انزؼشف ػهٗ اْى انُظشٚبد انفُّٛ نهؼظشٍٚ انشٔيبَغٙ ٔ انفكزٕس2٘أ

 .انزؼشف ػهٗ انفهغفبد انغبئذِ فٙ انؼظشٍٚ انشٔيبَغٙ ٔ انفكزٕس4٘أ

 .رحذٚذ انزدشثّ انٕخذاَّٛ انزٙ ايهذ ػهٗ انشبػش افكبس5ِأ

 .رحذٚذ انًٕعٛمٗ انذاخهّٛ ٔ انخبسخّٛ نهُض انشؼش6٘أ

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 لشاءِ انُض, انغجٕسِ, االعئهّ

 

 طرائك التقييم

 انًشبسكّ فٙ انظف ٔ االيزحبَبد انشٓشّٚ

 ب االىذاف المياراتيت الخاصت بالبرنامج

 .رؼهى خٕدِ انُطك0ة

 .رؼهى عاليّ االداء6ة

 .دلّ فٓى انًؼب2َٙة

 .رحهٛم انُظٕص انشؼشّٚ ٔ َمذْب4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

  لشاءِ انُض, انغجٕسِ, االعئهّ

 طرائك التقييم

 انًشبسكّ فٙ انظف ٔ االيزحبَبد انشٓشّٚ 

 
 

 ج. االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ

 . دساعّ انُظٕص االدثّٛ دساعّ طحٛح0ج

 . لشاءِ انُض لشاءِ طحٛح6ج

 انذٔافغ انذاخهّٛ ٔ انخبسخّٛ, انزٙ اعًٓذ فٙ اثذاع انؼًم االدثٙ. انزؼشف ػهٗ 2ج

  . اعزُزبج رطٕس يفٕٓو انشؼش4ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 لشاءِ انُض, ػشع رحهٛم انُمبد, يشبسكّ انطبنجبد فٙ رحهٛم ٔ فٓى نُض

 طشائك انزمٛٛى

 انًشبسكّ انٕٛيّٛ ٔ االيزحبَبد انزحشٚشّٚ

 
  



 د. انًٓبساد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ(. 

 . انزؼشف ػهٗ انثمبفبد االخُج0ّٛد

 . انزؼشف ػهٗ خغشافٛب انؼبنى6د

 . انزؼشف ػهٗ االدٚبٌ االخش2ٖد

 . انزؼشف ػهٗ ربسٚخ انؼبنى4د
 

 طرائك التعليم ًالتعلم

 

  انُض, انغجٕسِ, االعئهّلشاءِ 
 

 طرائك التقييم

 انًشبسكّ انٕٛيّٛ ٔ االيزحبَبد انزحشٚشّٚ
 

 بنيت البرنامج  11

انًشحهخ 

 انذساعٛخ

سيض انًمشس 

 أ انًغبق

اعى انًمشس أ انًغبق   انغبػبد انًؼزًذِ 

 ػًهٙ َظش٘
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 التخطيط للتطٌر الشخصي 12

 رجبدل انخجشاد يغ اعبرزح ٚذسعٌٕ انًمشس رارّ فٙ كهٛبد اخشٖ ٔخبيؼبد اخشٖ.

 معيار القبٌل )ًضع االنظمت المتعلقت بااللتحاق بالكليت اً المعيذ(13

 يشكض٘

 

 اىم مصادر المعلٌماث عن البرنامج14 



 يخطظ يٓبساد انًُٓح

 انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهزمٛٛىٚشخٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهّ نًخشخبد انزؼهى 

انغُخ/ 

انًغزٕ

ٖ 

سيض 

انًمش

 س

اعى 

 انًمشس

اعبعٙ 

او 

 اخزٛبس٘

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح

االْذاف انًٓبسارٛخ  االْذاف انًؼشفٛخ

 انخبطخ ثبنجشَبيح

االْذاف انٕخذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ
انًٓبساد انؼبيخ 

ٔانزبْٛهٛخ 

انًُمٕنخ 

 )انًٓبساد

االخشٖ انًزؼهمخ 

ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

ٔانزطٕس 

 انشخظٙ(.
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