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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

و١ٍخ اٌٍغبد  اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

لسُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ  اٌّشوض/  ػٍّٟ اٌمسُ اي .2

 ETR 320/ اٌزشخّخ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ  سِض اٌّمشس/ اسُ  .3

 أسجٛػ١بسبػبد  4 أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .4

اٌفظً اٌذساسٟ األٚي  اٌسٕخ/ اٌفظً  .5

 240 (اٌىٍٟ)ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 زبصَ ِبٌه ِسسٓ. َ .َ 29/5/2016 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

سفغ ِسزٜٛ اٌمذساد اٌزشخ١ّخ ٌٍطبٌت ٚرض٠ٚذٖ ثبٌّٙبساد األسبس١خ ٌزشخّخ إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌّخزٍفخ  . 1

ٚرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اُ٘ ١ِضاد إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌفٛاسق اٌّّٙخ ث١ٓ إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ  

 .ٚإٌظٛص األخشٜ

اٌطٍجخ ثأثشص سّبد إٌض اٌؼٍّٟ ٚ اٌمبٟٔٛٔ اإلسٍٛث١خ ٚث١بْ اٌفٛاسق اإلسٍٛث١خ ث١ٓ إٌظٛص رؼش٠ف . 2

اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ ٚإٌظٛص األخشٜ ِٓ خٙخ، ٚاٌفٛاسق اإلسٍٛث١خ ث١ٓ إٌظٛص اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ راد   

اإلخزظبص ٚأخشٜ ٌغ١ش ٔظٛص ػ١ٍّخ ٚلب١ٔٛٔخ ٌزٚٞ )اٌذسخبد اٌّخزٍفخ ِٓ ز١ث ػ١ٍّزٙب ِٓ خٙخ اخشٜ 

 (.اإلخزظبص رٚٞ 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌّظطٍر اٌؼٍّٟ فٟ ِخزٍف اٌّدبالد اٌؼ١ٍّخ اٌطج١خ ٚإٌٙذس١خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ ٚسٛا٘ب . 3

ٚوزٌه . ػٍٝ رشد١غ اٌطٍجخ ٚزثُٙ ػٍٝ اسزخذاَ ٘زٖ اٌّظطٍسبد فٟ رشخّبرُٙ ٌٍٕظٛص اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼًّ 

ٚثبئك شخظ١خ، وزت اٌمبْٔٛ )فٟ ِخزٍف اٌّدبالد اٌمب١ٔٛٔخ رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌّظطٍر اٌمبٟٔٛٔ   

ٚاٌؼًّ ػٍٝ رشد١غ اٌطٍجخ ٚزثُٙ ػٍٝ اسزخذاَ ٘زٖ اٌّظطٍسبد  (إٌّٙد١خ، اٌؼمٛد، اإلرفبل١بد ٚسٛا٘ب 

 .ٌٍٕظٛص اٌمب١ٔٛٔخ  فٟ رشخّبرُٙ 

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

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

 .البرنامج
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِمشساد ايِخشج .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّظطٍسبد اٌؼ١ٍّخ فٟ شزٝ زمٛي اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ ٚثبٌّظطٍسبد اٌمب١ٔٛٔخ فٟ شزٝ  -1أ

 . أٛاع إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ اسزؼّبٌٙب فٟ رشخّبرُٙ ٌٍٕظٛص اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌّخزٍفخ

اٌزؼج١ش اٌالصِخ ٌٕمً اٌّؼٕٝ  سفغ لذساد اٌطٍجخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ لٛاػذ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ ِٚخزٍف ط١غ -2أ

 .ِٓ اٌٍغخ اٌّظذس إٌٝ اٌٍغخ اٌٙذف

رؼض٠ض لذساد اٌطٍجخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ط١غ اٌجٕبء ٌٍّدٙٛي فٟ اإلٔى١ٍض٠خ ٚرشخّزٙب ثظ١غ ِج١ٕخ  -3أ

 . ٌٍّؼٍَٛ فٟ اٌؼشث١خ ٚثبٌؼىس

ثّشٚٔخ ٌٕمً اٌّسزٜٛ اثشاء ِفشداد اٌطٍجخ فٟ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ اسزؼّبي اإلٔى١ٍض٠خ  -4أ

 .اٌؼٍّٟ ٚ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍٕظٛص اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ

رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اسزخذاَ اٌمٛا١ِس اٌّخزظخ ٚاٌمٛا١ِس اٌخبطخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ اٌّىبفئ اٌزشخّٟ  -5أ

 .اٌذل١ك ٚرشخّخ إٌض اٌؼٍّٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ رشخّخ طس١سخ

٠س ازبد٠خ اٌٍغخ فٟ اٌؼشث١خ ٚاإلٔى١ٍض٠خ رؼض٠ض ػشث١خ اٌطٍجخ ٚزثُٙ ػٍٝ اإلسزفبدح ِٓ اٌمٛاَ -6أ

 .ٚاإلسزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ اِىب١ٔبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ إٌظٛص اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ
  .ِمشساٌخبطخ ثبي ٠خاٌّٙبساداأل٘ذاف   -ة 

 .اثشاء خض٠ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌّفشداد اإلٔى١ٍض٠خ اٌؼ١ٍّخ ِٚىبفئبرٙب اٌؼشث١خ -1ة

ٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ِٕٚٙح اٌزؼبًِ ِغ إٌض اٌؼٍّٟ ٚاٌمبٟٔٛٔ رشخ١ّبً اٌزأس١س إلسٍٛة اٌزشخّخ ا -2ة

 .ٚو١ف١خ ِمبسثزٗ

 .اٌزؼبًِ اٌس١ٍُ ِغ لٛاػذ اٌٍغز١ٓ اإلٔى١ٍض٠خ ٚاٌؼشث١خ -3ة

رشد١غ اإلسزفبدح ِٓ اٌظ١غ اٌظشف١خ فٟ اٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاإلٔى١ٍض٠خ ٌٍٛطٛي إٌٝ رشخّبد  -4ة

    .طس١سخ
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

رس١ًٍ إٌظٛص اٌؼ١ٍّخ اإلٔى١ٍض٠خ رس١ٍالً دل١مبً ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِؼبٟٔ اٌّفشداد ِٚىبفئبرٙب اٌزشخ١ّخ اٌذل١مخ 

 .ٚاٌؼاللبد ث١ٓ اٌّفشداد ٚط١بغخ اٌدٍّخ ط١بغخ س١ٍّخ فٟ اٌٍغخ اٌٙذف

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 .ٚاإلِزسبْ إٌٙبئٟ ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خاإلِزسبٔبد اإلسجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ 

 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 .رؼض٠ض سٚذ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ ػجش اششاوُٙ فٟ ػ١ٍّخ اٌزشخّخ فٟ اٌظف -1ج

 .أّبء سٚذ اززشاَ سأٞ ا٢خش ٚٚخٙخ ٔظشٖ -2ج

 .رشد١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اززشاَ اٌشأٞ اٌدّبػٟ -3ج

 .اٌّثبثشح ٚاٌز١ّض ٚاٌجسث اٌؼٍّٟاٌسؼٟ إٌٝ رشد١غ سٚذ  -4ج

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .اٌزٛاطً ِغ اٌطٍجخ ٚر١ّٕخ لذسارُٙ رذس٠د١بً ٚرشد١ؼُٙ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ إٌمبشبد اٌدّبػ١خ
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 ث١ٕخ اٌّمشس. 11

ِخشخبد  اٌسبػبد األسجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

/ اسُ اٌٛزذح

أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

1-2 4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

ِؼشفخ اُ٘ 

خظبئض 

ٚسّبد إٌض 

اٌؼٍّٟ ثبٌٍغخ 

 اإلٔى١ٍض٠خ 

خٍف١خ ػ١ٍّخ 

ػٓ إٌض 

 اٌؼٍّٟ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌّخزٍفخ 

ِٕٚبلشخ 

 سّبرٙب

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ 

3-4 4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

ِؼشفخ ا١ّ٘خ 

اٌّظطٍر 

اٌؼٍّٟ فٟ 

اٌّدبي اٌؼٍّٟ 

اٌّؼ١ٓ ٚو١ف١خ 

 اسزخذاِٗ 

اُ٘ سّبد 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

ٚخظبئظٙب 

 اٌٍغ٠ٛخ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌّخزٍفخ 

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚخظبئظٙب 

 اٌٍغ٠ٛخ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

5-6 4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

اإلٌّبَ ثظ١غ 

اٌزؼج١ش اٌؼٍّٟ 

اٌمٛاػذ٠خ 

ٚاٌظشف١خ فٟ 

اٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ 

ٚو١ف١خ ٔمٍٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌٍغخ اٌؼ١ٍّخ 

ٚإٌسٛ 

ٚاٌظشف 

اإلٔى١ٍضٞ 

ِٚىبفئبرٙب 

اٌؼشث١خ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌّخزٍفخ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 
 .اإلِزسبٔبد اإلسجٛػ١خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاإلِزسبْ إٌٙبئٟ ٚاٌٛاخجبد اٌج١ز١خ

 
(. اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 .رؼض٠ض لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ رشخّخ ٔظٛص ػ١ٍّخ ٚلب١ٔٛٔخ ِٓ اخز١بسُ٘ ِٕٚبلشخ رشخّبرُٙ فٟ اٌظف -1د

د ِشزشوخ ػّٓ رشد١غ سٚذ اٌؼًّ اٌدّبػٟ ٚخٍك األٌفخ ث١ٓ اٌطٍجخ ػجش رى١ٍفُٙ ثبٌم١بَ ثزشخّب -2د

 . ِدّٛػبد ُِٕٙ

ؽج١خ ٚاز١بئ١خ ٕٚ٘ذس١خ ٚاٌىزش١ٔٚخ ٚث١ئ١خ ٚثسش٠خ )رٛس١غ ِذاسن اٌطٍجخ فٟ اٌّسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ  -3د

صٚاج، )، ٚوزٌه فٟ اٌّسبئً اٌمب١ٔٛٔخ اٌّخزٍفخ (ِٚٛػٛػبد إٌمً ٚاإلرظبي ٚغ١ش رٌه ِٓ األِٛس اٌؼ١ٍّخ

 (..رفبل١بد، ٔظٛص لٛا١ٔٓ، اٌخؽالق، ٚثبئك شخظ١خ، ػمٛد ِخزٍفخ، ا

رؼض٠ض سٚذ اٌّٛاظجخ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ ِٚشاخؼخ اٌىزت ٚاٌّؤٌفبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاإلفبدح اٌمظٜٛ  -4د

 . ِٓ اٌمٛا١ِس ٚاٌّٛسٛػبد ٚدٚائش اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ
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ِٚىبفئبرٙب 

 اٌؼشث١خ

 

7-8 4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

ِشاػخ 

اسزخذاَ 

إٌظٛص 

ٌظ١غ اٌؼ١ٍّخ 

األصِٕخ 

اإلٔى١ٍض٠خ 

ٚو١ف١خ ادائٙب 

 فٟ اٌؼشث١خ

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ ؽج١خ 

ٚاز١بئ١خ 

( ث١ٌٛٛخ١خ)

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌطج١خ 

ٚاألز١بئ١خ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

ف٠ٛخ ش -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

9-10 4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

اٌٛلٛف ػٍٝ 

اُ٘ ا١ٌّّضاد 

اإلسٍٛث١خ 

ٌٍٕظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌّخزٍفخ ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ 

 ِٚىبفئبرٙب  

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ 

و١ّ١ب٠ٚخ 

ٚفٍى١خ 

ِٚالز١خ 

ثسش٠خ )

( ٚخ٠ٛخ

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

ٚاٌفٍى١خ 

ٚاٌّالز١خ 

ثسش٠خ )

( ٚخ٠ٛخ

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

11-

12 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

دساسخ 

رفظ١ٍ١خ 

ٌٕظٛص 

فٟ )ػ١ٍّخ 

األِٛس اٌطج١خ 

ٚاألِشاع 

 (ٚػٍَٛ اٌس١بح

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ 

طٕبػ١خ 

ٕٚ٘ذس١خ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌؼ١ٍّخ 

اٌظٕبػ١خ 

ٚإٌٙذس١خ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

13-

14 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

دساسخ 

رفظ١ٍ١خ 

ٌٕظٛص 

ػ١ٍّخ فٟ 

شؤْٚ اٌجسش 

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ فٟ 

ٕ٘ذسخ إٌفؾ 

ٚاٌزطٛس 

ػشع 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ فٟ 

ٕ٘ذسخ إٌفؾ 

ٚاٌزطٛس 

ِشبسوخ فٟ اي

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ
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ٚاٌسفٓ ٚإٌمً 

اٌجسشٞ 

ٚاٌّالزخ 

اٌجسش٠خ 

 ٚاٌد٠ٛخ

اٌؼٍّٟ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌؼٍّٟ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

15-

16 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

دساسخ 

رفظ١ٍ١خ 

ٌٕظٛص 

ػ١ٍّخ فٟ 

إٌٙذسخ 

ٚإٌٙذسخ 

اٌى١ّ١ب٠ٚخ 

ٕٚ٘ذسخ إٌفؾ 

ٚاٌظٕبػبد 

 اٌجزشٚو١ّ١ب٠ٚخ

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ فٟ 

اٌف١ض٠بء 

ٚاٌزشو١ت 

اٌزسٞ 

ٚرشخّزٙب 

 اٌؼشث١خإٌٝ 

ػشع 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ فٟ 

اٌف١ض٠بء 

ٚاٌزشو١ت 

اٌزسٞ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

 

17-

18 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

ِؼشفخ اُ٘ 

خظبئض 

ٚسّبد إٌض 

اٌمبٟٔٛٔ ثبٌٍغخ 

 ٔى١ٍض٠خ اإل

خٍف١خ ػ١ٍّخ 

ػٓ إٌض 

 اٌمبٟٔٛٔ 

ػشع 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

اٌّخزٍفخ 

ِٕٚبلشخ 

 سّبرٙب

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ 

19-

20 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

ِؼشفخ ا١ّ٘خ 

اٌّظطٍر 

اٌمبٟٔٛٔ فٟ 

اٌّدبي 

اٌمبٟٔٛٔ 

اٌّؼ١ٓ ٚو١ف١خ 

 اسزخذاِٗ 

اُ٘ سّبد 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ٚخظبئظٙب 

 اٌٍغ٠ٛخ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

اٌّخزٍفخ 

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚخظبئظٙب 

 اٌٍغ٠ٛخ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 حٚٚاخجبد ث١زٟ

21-

22 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

اإلٌّبَ ثظ١غ 

اٌزؼج١ش 

اٌمبٟٔٛٔ 

اٌمٛاػذ٠خ 

ٚاٌظشف١خ فٟ 

اٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ 

ٚو١ف١خ ٔمٍٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌٍغخ 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ٚإٌسٛ 

ٚاٌظشف 

اإلٔى١ٍضٞ 

ِٚىبفئبرٙب 

اٌؼشث١خ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

اٌّخزٍفخ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ِٚىبفئبرٙب 

 اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

اٌّشبسوخ فٟ ػشع دساسخ ِشاػخ  23-4
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سبػبد  24

 أسجٛػ١ب
اسزخذاَ 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ٌظ١غ األصِٕخ 

اإلٔى١ٍض٠خ 

ٚو١ف١خ ادائٙب 

 فٟ اٌؼشث١خ

ٔظٛص 

لب١ٔٛٔخ 

ِخزٍفخ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

25-

26 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

اٌٛلٛف ػٍٝ 

اُ٘ ا١ٌّّضاد 

اإلسٍٛث١خ 

ٌٍٕظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

اٌّخزٍفخ ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ 

 ِٚىبفئبرٙب  

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ 

ِخزٍفخ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -شٙش٠خٚ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

27-

28 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

دساسخ 

رفظ١ٍ١خ 

ٌٕظٛص 

وزت )لب١ٔٛٔخ 

ِٕٙد١خ فٟ 

( اٌمبْٔٛ

ٚٔظٛص 

ػمٛد 

 (ٚارفبل١بد

دساسخ 

ٔظٛص 

ػ١ٍّخ 

طٕبػ١خ 

ٕٚ٘ذس١خ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

إٌظٛص 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 اٌؼشث١خإٌٝ 

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

29-

30 

4 
سبػبد 

 أسجٛػ١ب

دساسخ 

رفظ١ٍ١خ 

ٌٕظٛص 

ػمٛد 

ٚارفبل١بد 

لب١ٔٛٔخ 

 ِخزٍفخ 

دساسخ 

ٔظٛص 

لب١ٔٛٔخ 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

ػشع 

ٔظٛص 

لب١ٔٛٔخ 

ثبٌٍغخ 

اإلٔى١ٍض٠خ  

ِٕٚبلشخ 

سّبرٙب 

ٚرشخّزٙب 

 إٌٝ اٌؼشث١خ

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌّبلشخ ٚاخشاء 

اِزسبٔبد ١ِٛ٠خ 

شف٠ٛخ  -ٚشٙش٠خ

 -ٚرسش٠ش٠خ

 ٚٚاخجبد ث١ز١خ

 
 

 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .11

ؽبسق  –اٌزشخّخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ِٓ اإلٔى١ٍض٠خ إٌٝ اٌؼشث١خ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

٘بدٞ اٌؼبٟٔ ٚطجبذ ط١ٍجٟ اٌشاٚٞ ٚأ١ِش أزّذ زمٟ 

 .1990/ اٌدجٛسٞ
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ِخزٍف وزت اٌزشخّخ اٌؼبِخ ٚاٌزشخّخ اٌؼ١ٍّخ ٚوزت إٌسٛ  (  اٌّظبدس)ـ اٌّشاخغ اٌشئ١س١خ 2

 .ٚاٌظشف ثبإلٔى١ٍض٠خ ٚاٌؼشث١خ

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ,اٌزمبس٠ش , اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ) 
Fortune  
Medical, engineering, chemistry, biology, 
physics, etc textbooks   

ِٛالغ االٔزش١ٔذ , ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ

.... 
 أٞ ِٛلغ ػٍّٟ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .12

   

اٌظف اٌذساسٟ اٌٛازذ دْٚ اٌؼشش٠ٓ ٚرٛف١ش ثؼغ ٚسبئً اإل٠ؼبذ اٌؼًّ ػٍٝ اْ رىْٛ اػذاد اٌطٍجخ فٟ 

 (أدٚاد ِخزجشاد ػ١ٍّخ، طٛس ا٠ؼبز١خ، ِخططبد، اٌخ)

 

 

 
 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نمىذج وصف المقسز

 

 وصف المقسز

 

 

 كهٕخ انهغبد  انمؤسسخ انزؼهٕمٕخ .1

 شؼجخ انزمُٔم انهغُْ  انمشكض/  ػهمٓ انمسم ال .2

  AL 322  /انهغخ انؼشثٕخ  سمض انممشس/ اسم  .3

  أسجُػٕبسبػخ 2   أشكبل انحضُس انمزبحخ .4

 سىُْ  انسىخ/ انفصم  .5

 سبػخ 120 (انكهٓ)ػذد انسبػبد انذساسٕخ  .6

 شؼجخ انزمُٔم انهغُْ  أسبرزح  10/6/2016 ربسٔخ إػذاد ٌزا انُصف  .7

 أٌذاف انممشس .8

 معرفة ادوات الربط يف اللغة العربية  -1

 معرفة الفرق بني االفعال الالزمة وادلتعدية  -2

 رض من بنائو غمعرفة كيفية بناء الفعل للمجهول وال -3

 معرفة ادلعربات باحلروف يف االمساء واالفعال  -4

 معرفة اسلوب التقدمي والتاخري ودالالت ىذا االسلوب  -5

 معرفة اسلوب اخلرب واالنشاء والتمييز بني اجلملة االنشائية واخلربية  -6

 مالحظة مافيها من حملات فنية وبالغية ومعرفة كيفية حتليل النصوص  -7
 (السياقية اجملازية واللغوية ) معرفة الدالالت اللغوية  -8
 معرفة وسائل النمو يف العربية  -9

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

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

 .البرنامج
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 َطشائك انزؼهٕم َانزؼهم َانزمٕٕم ممشساد المخشج .10

 ٌذاف انمؼشفٕخ األ -أ
 ٔزؼشف انطبنت ػهّ انزمٕٕض ثٕه ادَاد انشثظ فٓ انهغخ  -1أ

 ثبنمؼىّ لزً مؼشفخ اٌمٕخ اسهُة انزمذٔم َانزبخٕش فٓ انهغخ انؼشثٕخ َػال -2أ

 االوشبئٕخ َانخجشًٔانزمٕٕض ثٕه انجمم  -3أ
 ثشكم جٕذ مؼشفخ رحهٕم انىصُص َلشاءرٍب  -4أ
 مؼشفخ لُاػذ انجمغ فٓ انؼشثٕخ َانزمٕٕض ثٕه انجمغ انشبر َغٕش انشبر  -5أ
 مؼشفخ انزشاثظ ثٕه انؼجبساد مه خالل اسهُة انفصم َانُصم   -6أ

 .ممشسانخبصخ ثبل ٔخانمٍبساداألٌذاف   -ة 

 ٔزؼشف انطبنت ػهّ انمبدح انؼهمٕخ ػهّ انمسزُِ انىظشْ َانزطجٕمٓ   –1ة

 ٔزم مىبلشخ انطالة مه خالل اسهُة انسؤال َانجُاة   –2ة

 اػطبء رطجٕمبد وصٕخ نمؼشفخ مذِ اسزٕؼبة انطبنت نهمبدح انؼهمٕخ  –3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهٕم َانزؼهم      

 مه خالل انمحبضشاد انىظشٔخ َانزطجٕمبد انىصٕخ  -1

 رذسٔت انطبنت ػهّ انىصُص االدثٕخ نمؼشفخ مذِ فٍم انطبنت نهمُاػذ انهغُٔخ  -2

 اػطبء انطبنت َاججبد ثٕزٕخ َانمطبنجخ ثٍزي انُاججبد -3

 
 طشائك انزمٕٕم      

 امتحانات نهاية السنة -4              المشازكه الصفيه في تحليل االخطاء                           -1

 امتحانات شفىيه        -5االعتماد على تنفير الىاجب البيتي                                             -2

 لمنهج   عمل بحىث جصئية باقسام مفسدات ا -6امتحانات شهسية                                                                 -3

 
 األٌذاف انُجذاوٕخ َانمٕمٕخ  -ج

 المحدد تالحسص على اتمام الطالب لىاجباته في الىق --1ج

 ليىمياالمشازكه داخل القاعه والتنبيه على اهمية الحضىز  -2ج

 التفاعل مع الطلبة في انجاش الىاجبات والتصسف بمسؤلية-3ج

   -4ج

 
 طشائك انزؼهٕم َانزؼهم     

 محاضسات داخل قاعة الدزض  -1

 تدزيب داخل قاعة الصف والكتابة على اللىحة  -2

 تكليف الطلبة بالىاجبات البيتية  -3

 
 طشائك انزمٕٕم    

 الكتابة على اللىحة   -1

 الىاجبات البيتية   -2 

 االمتحانات الشهسية -3

 النهائي    ناالمتحا -4 

 المشازكة الصفية الفاعل -5
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(. انمٍبساد األخشِ انمزؼهمخ ثمبثهٕخ انزُظٕف َانزطُس انشخصٓ ) انمىمُنخ انزإٌٔهٕخ انؼبمخ َ انمٍبساد -د 

 رؼُٔذ انطبنت ػهّ اكمبل انُاجت انكزبثٓ َحفظً ضمه وشبطبرً  -1د

 ربكٕذ حضُس انطهجخ انّ انمحبضشاد  -2د

 اشبػخ سَح انمؼشفخ انؼهمٕخ َانؼمم ثبسهُة انفشٔك انُاحذ  -3د

    -4د
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 انجىٕخ انزحزٕخ  .12

 حماضرات العربية العامة  ـ انكزت انممشسح انمطهُثخ 1

 النحو الوظيفي    عبد العليم ابراىيم  -1 (  انمصبدس)ـ انمشاجغ انشئٕسٕخ 2
 عبده الراجحي . التطبيق النحوي    د -2
 جامع الدروس العربية    مصطفى الغالبيين  -3

 ثىٕخ انممشس .11

مخشجبد انزؼهم  انسبػبد األسجُع

 انمطهُثخ
أَ / اسم انُحذح 

 انمُضُع
 طشٔمخ انزمٕٕم طشٔمخ انزؼهٕم

سبػخ 2 1-2

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  ومبش محبضشح  صٕبغخ انجمم  ادَاد انشثظ مؼشفخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 3-4

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  ومبش محبضشح  صٕبغخ انجمم  ادَاد انشثظ مؼشفخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 5-6

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  ومبش +محبضشح  صٕبغخ االفؼبل  مؼشفخ انفشق ثٕه االفؼبل 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 7-8

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  ثىبء انفؼم َرمٕٕضي ثىبء انفؼم انمجٍُل

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 9-10

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  ثىبء انفؼم َرمٕٕضي انفؼم انمجٍُل ثىبء

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 11-12

 أسجُػٕب 

+ امزحبن شٍشْ 

 امزحبن ُٔمٓ

  

سبػخ 2 13-14

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  كزبثزٍب اػشاثٕب كٕفٕخ  انمؼشثبد فٓ انؼشثٕخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 15-16

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  كزبثزٍب اػشاثٕب كٕفٕخ  انمؼشثبد فٓ انؼشثٕخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 17-18

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  َفُائذياشكبل انزمذٔم  اسهُة انزمذٔم َانزأخٕش

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 19-20

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح  ػشض ألوُاع انخجش اسهُة انخجش َاالوشبء 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 21-22

 أسجُػٕب 

ششح  َرحهٕهٍبممبطغ وصًٕ  رحهٕم انىصُص االدثٕخ 

 شُاٌذَوصٕخ
مه خالل االسئهخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 23-24

 أسجُػٕب 

وصٕخ ششح  َرحهٕهٍبممبطغ وصًٕ  رحهٕم انىصُص االدثٕخ 

 شُاٌذَ
مه خالل االسئهخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 25-26

 أسجُػٕب 

امزحبن شٍشْ  

 ُٔمٓ+

  

سبػخ 2 27-28

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  ششح َشُاٌذ  انذالالد فٓ انؼشثٕخ  انذالالد انهغُٔخ 

 َاالجُثخ 

سبػخ 2 29-30

 أسجُػٕب 

مه خالل االسئهخ  محبضشح َومبش  انمجبص َاالشزمبق  مؼشفخ َسبئم ومُ انؼشثٕخ 

 َاالجُثخ 



  
 5الصفحة 

 
  

 اـ انكزت َانمشاجغ انزٓ ُٔصّ ثٍب                

 ( .... ,انزمبسٔش , انمجالد انؼهمٕخ ) 
 عباس حسن / النحو الوايف 

مُالغ االوزشوٕذ , ة ـ انمشاجغ االنكزشَوٕخ

.... 
 موقع القاموس العريب

 
 خطخ رطُٔش انممشس انذساسٓ  .13

 مغ طهجزٍم مه خالل االوزشوٕذ فٓ مزبثؼخ وشبطبرٍم انالصفٕخ  األسبرزح ٔزُاصم 

 

 

 

 
 

 



  
 1انصفحت 

 
  

 مىرج وصف انمقشسن

 

 وصف انمقشس

 

 

 ج انهغاخنٙن انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

    لغى انهغح االَكهٛضٚح انًشكض/  ػهًٙ انمغى ال .2

  EPOT 323/ شؼش ال سيض انًمشس/ اعى  .3

 أعثٕػٛاعاػح  2 أشكال انذضٕس انًرادح .4

 عُٕ٘ انغُح/ انفظم  .5

 120 (انكهٙ)ػذد انغاػاخ انذساعٛح  .6

أعٛم ػثذ انهطٛف طّ . د. و 2016/  4/  25 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 

 نًمشسأْذاف ا .8

ال  و"  شعشاء انبالط"و " ما وساء انطبُعت" سفع مستىي انهغت االوكهُزَت نذي انطهبت ورنك مه خالل دساست شعش. 1

 "انشوماوتُكُت"و  "ماقبل الرمانتيكية"و  "وُى كالسكم"
عشش بىاسطت انً تعزَز معشفتهم بثقافت انمجتمع االوكهُزٌ فٍ انقشن انسابع عشش وفٍ انقشن انثامه  باإلضافت.2

 .دساست اهم انتغُُشاث االجتماعُت وانسُاسُت انتٍ تجسذث فٍ شعش هزي انفتشاث االدبُت انتاسَخُت
نهمذاسس ان احذ االهذاف انشئُست نهزا انمقشس هى تزوَذ انطهبت بمعشفت عمُقت حىل  انخصائص االدبُت انغىُت .3

 .انشعشَت انمزكىسة اعالي
 
 
 

 
 

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

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

 .البرنامج
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 ائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىٔطش يمشساخ اليخشض .10

  ْذاف انًؼشفٛح األ -أ
يٍ خالل دساعح انشؼش  ذضٔٚذ طانة انهغح االَكهٛضٚح تخهفٛح شمافٛح ٔذاسٚخٛح نهًجرًغ االَكهٛض٘ -1أ

 االَكهٛض٘

 ذؼضٚض يؼشفرّ تأْى يذاسط انشؼش االَكهٛض٘ فٙ انمشٌ انغاتغ ٔانصايٍ ػشش -2أ

  دتٙ شكال ٔيضًَٕاإذماٌ ػًهٛح ذذهٛم انُض اال -3أ
 ادسان اًْٛح اعرخذاو انظٕس انشؼشٚح ٔانٕعائم انثالغٛح ٔانٕصٌ ٔانمافٛح  نهرؼثٛش ػٍ سعانح يؼُٛح  -4أ
 اٚضاح انؼاللح انٕشٛمح تٍٛ االدب ٔانذٛاج فكم يذسعح شؼشٚح ذؼكظ سٔح انؼظش انز٘ ظٓشخ فّٛ  -5أ
 الدب يصم َظشٚاخ ػهغ انُفظاالطالع ػهٗ ػهٕو َٔظشٚاخ نخشٖ يٍ خالل دساعح ا  -6أ
  .يمشسانخاطح تال ٚحانًٓاساخاألْذاف   -ب 

 ذٕعٛغ يخضٌٔ انًفشداخ نذٖ انطانة  –1ب

 ذمٕٚح أعهٕب ٔنغح انطانة ٔلذسذّ ػهٗ انُماػ ٔانكراتح تانهغح االَكهٛضٚح  –2ب

 ذٕعٛغ يذاسن ذفكٛشِ يٍ خالل الطالع ػهٗ  شمافاخ ٔاداب ايى اخشٖ  –3ب

   شمح انطانة تُفغح ٔتًٓاساذّذؼضٚض   -4ب
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

يٍ خالل انرذهٛم انذلٛك نهُض االدتٙ شكال ٔيضًَٕا ٔذمظٙ انًؤششاخ االجرًاػٛح ٔانُفغٛح انًُؼكغح فٙ 

 .انُض، ٔانذشص ػهٗ يشاسكح انطهثح انفؼانح فٙ انُماػ ٔانرٕضٛخ

 

 
 طشائك انرمٛٛى      

 تاإلضافح انٗ ايرذاٌ َٓاٚح انغُح جٚح ٔانشٓش٘االيرذاَاخ األعثٕع

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 ذؼضٚض سٔح انرؼأٌ تٍٛ انطهثح يٍ خالل إششاكٓى فٙ انُماػ انجًاػٙ  -1ض

 إًَاء لذسج انطهثح ػهٗ اإلطغاء  نآلخشٍٚ -2ض

 ذؼهٛى انطانة ذمثم ٔادرشاو  سأ٘ األخش -3ض

   خالل دساعح َظٕص شؼشٚح كالعكٛحانفُٙ ٔانذغٙ انشفٛغ يٍ  انغؼٙ انٗ اكرغاب انزٔق-4ض

  
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انرٕاطم يغ انطهة فكشٚا ٔذًُٛح لذسذّ ػهٗ اإلطغاء  ٔإششاكّ فٙ ػًم جًاػٙ

 
 طشائك انرمٛٛى    

 

 االيرذاَاخ األعثٕػٛح ٔانشٓشٚح تاإلضافح انٗ ايرذاٌ َٓاٚح انغُح
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(. انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ ) انًُمٕنح انرأْٛهٛح انؼايح ٔ اخانًٓاس -د 

 ػٍ طشٚك انُماػ ٔ انكراتح ذؼضٚض شمح انطانة تمذسذّ ػهٗ انرؼثٛش ػٍ اسائّ تاعهٕتح انخاص -1د

طح انهغح تٕاط صيالئّاالجرًاػٛح ٔدصّ ػهٗ انرٕاطم يغ  اذحذشجٛغ انطانة ػهٗ ذمٕٚح ػالق -2د

 االَكهٛضٚح

سٔح انًطانؼح ٔانثذس ٔانرمظٙ نذٖ انطانة يٍ خالل االطالع ػهٗ نغاخ ٔذاسٚخ ٔػاداخ  إًَاء -2د

  ٔشمافاخ انثهذاٌ االخشٖ

انفٍ ٔاالدب يٍ  ذزٔق ٔلذسذّ ػهٗ  نهطانة  ٔاغُاء يخٛهرّ  اإلدساكٙانذغٙ ٔ االسذماء تانًغرٕٖ  -3د

 ٘ ذؼرثش يٍ كالعٛكٛاخ األدب االَكهٛض٘  خالل ذذسٚغّ انُظٕص انشؼشٚح اند

تانرضاياخ ٔٔاجثاخ ٔدصّ ػهٗ االنرضاو غشط لٛى االنرضاو ٔ انًٕاظثح نذٖ انطانة يٍ خالل ذكهٛفّ   -4د

    ْارتانٕلد ػُذ ذُفٙ
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 تُٛح انًمشس .11

يخشجاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اعى انٕدذج 

 انًٕضٕع
 ذمٛٛىطشٚمح ال طشٚمح انرؼهٛى

 

1- 2 
عاػراٌ 

 اعثٕػٛا
 اْى األدذازيؼشفح 

انراسٚخٛح ٔانغٛاعٛح 

ٔاالجرًاػٛح فٙ انمشٌ 

انغاتغ ػشش ٔذأشٛشْا ػهٗ 

 االدب

 

خهفٛح ذاسٚخٛح نهمشٌ 

انغاتغ ػشش 

االلرثاط يٍ  

انًظادس 

ٔإجشاء يُالشح 

 يغ انطهثح 

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 جٔذذشٚش٘
عاػراٌ  3-4

 اعثٕػٛا

يؼشفح اْى انًٕاضٛغ 

ٔانظٕس انشؼشٚح نشؼشاء 

 انثالط
اْى يٕاطفاخ شؼشاء 

انثالط 

 

االلرثاط يٍ 

انًظادس 

ٔإجشاء يُالشح 

 يغ انطهثح

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  5-6

 اعثٕػٛا

 دساعح يفظهح ل

 ,Ben Johnsonلظٛذج

“Song to Celia” 

كًُٕرض نشؼش انثالط  

دساعح ٔ ذذهٛم 

 ,Ben Johnsonلظٛذج

“Song to Celia” 

 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  7-8

 اعثٕػٛا

يؼشفح اْى انًٕاضٛغ 

 ٔانظٕس انشؼشٚح نشؼشاء 

 يا ٔساء انطثٛؼح
اْى يٕاطفاخ شؼش يا 

ٔساء انطثٛؼح 

االلرثاط يٍ 

انًظادس 

ٔإجشاء يُالشح 

 يغ انطهثح

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  10 -9

 اعثٕػٛا

 دساعح يفظهح ل

  John Donneلظٛذج

“The Good 

Morrow”  انرٙ ذؼكظ

يا  شؼش اْى يٕاطفاخ 

شكال  ٔساء انطثٛؼح

 ٔيضًَٕا

 

دساعح ٔ ذذهٛم 

  John Donneلظٛذج

“The Good 

Morrow” 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح

عاػراٌ   11-12

 اعثٕػٛا

يؼشفح اْى األدذاز 

انراسٚخٛح ٔانغٛاعٛح 

ذٙ ادخ انٗ ٔاالجرًاػٛح ال

َٕٛ "ظٕٓس شؼش ال

 "كالعكم

 

 

خهفٛح ذاسٚخٛح ٔ ادتٛح  

" َٕٛ كالعكم"نشؼش ال 

 

االلرثاط يٍ 

انًظادس 

ٔإجشاء يُالشح 

 يغ انطهثح

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  13-14

 اعثٕػٛا

شؼش ال  يؼشفح خظائض

يٍ خالل   "َٕٛ كالعكم"

 Drydenلظٛذج   ساعح د

John  

 “To the Memory of 

Mr. Oldham 

دساعح ٔذذهٛم لظٛذج  

Dryden John  

 “To the Memory of 

Mr. Oldham 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح

عاػراٌ  15-16

 اعثٕػٛا

انُالذ ذشخٛض يٕاطفاخ 

االدتٙ ٔانشاػش يٍ ٔجٓح 

يٍ " انُٕٛ كالعكم "َظش 

لظٛذج  خالل دساعح

Alexander Pope 

 “An essay on 

Criticism” 

 

 

ششح ٔ ذذهٛم  لظٛذج 

Alexander Pope 

 “An essay on 

Criticism” 

 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح – ٔشٓشٚح

 ٔذذشٚشٚح
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 انثُٛح انرذرٛح  .12

 Dhia A. H. Aljubouri&Faiz J. Abbas .Seventeenth ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

and Eighteenth Century English Poetry: Donne to 

Blake .Mousal University Press, 1982 
 Watson J. R. English Poetry of the Romantic Period(   انًظادس)ـ انًشاجغ انشئٛغٛح 2

1789-1830. London: Longman, 1985. 

 

               يشاجغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا  ـ انكرة ٔالا

 ( .... ,انرماسٚش , انًجالخ انؼهًٛح ) 

Peacock, W. English Verse. Vol. III. London: Oxford 

University Press, 1966. 

Wright, David. The Penguin Book of English 

Romantic Verse. Penguin Books, 1968. 

عاػراٌ  18 -17

 اعثٕػٛا

يؼشفح اْى يٕاطفاخ 

شؼش يا لثم  ٔيفاْٛى 

 اَرٛكٛحانشٔو

 

يمذيح ادتٛح نشؼش يا لثم 

 اَرٛكٛحانشٔو

 

االلرثاط يٍ 

انًظادس 

ٔإجشاء يُالشح 

 يغ انطهثح

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  19-20

 تٕػٛااط

ذٕضٛخ يٕضٕع انمظٛذج 

يغ انرشكٛض ػهٗ انظٕس 

انشؼشٚح  ٔانٕعائم 

 انثالغٛح

 ششح ٔ ذذهٛم  لظٛذج

William Cowper 

“The Poplar Fields” 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  21  -20

 اعثٕػٛا

سكٛض ػهٗ شؼش اند

 William ٔشخظٛح 

Blake  كشائذ نهذشكح 

   اَرٛكٛحانشٔو

ششح ٔ ذذهٛم  لظٛذج 

William Blake 

“The Clod and the 

Pebble 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  23  -22

 اعثٕػٛا

االدذاز  ذٕضٛخ اْى

انغٛاعٛح ٔااللرظادٚح 

ٔاالدتٛح انرٙ ادخ انٗ 

 ضٕٓس انذشكح 

فٙ َٓاٚح   اَرٛكٛحانشٔو

 انمشٌ انصايٍ ػشش

يمذيح ذاسٚخٛح ٔادتٛح  

" كٍٛٛسٔياَد"نشؼش ال 

 

االلرثاط يٍ 

انًظادس 

ٔإجشاء يُالشح 

 يغ انطهثح

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٚحٔذذشٚش

عاػراٌ  25  -24

 اعثٕػٛا

ذٕضٛخ انمظٛذج كُمذ 

اجرًاػٙ الَكهرشا فٙ تذاٚح 

 انمشٌ انراعغ ػشش

ششح ٔ ذذهٛم   

William 

Wordsworth's 

sonnet, “London 

1802” 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  28  -26

 اعثٕػٛا

تٛاٌ انظٕس انشؼشٚح  

انرٙ اعرخذيٓا انشاػش 

 نطشح يفٕٓو انًٕخ

 John ششح ٔ ذذهٛم  

Keats' sonnet, 

“When I have 

fears” 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
عاػراٌ  30  -29

 اعثٕػٛا

ح اًْٛح فهغفح ذٕضٙ

انجًال ٔانطثٛؼح فٙ 

 اَرٛكٙانشٔو انشؼش
 .Pلظٛذج  ششح ٔ ذذهٛم

B. Shelley's "To a 

Skylark" 

لشاءج انمظٛذج 

ٔذٕضٛذٓا 

 تشكم ذفظٛهٙ

انًشاسكح فٙ 

انًُالشح ٔإجشاء 

ايرذاَاخ ٕٚيٛح 

شفٕٚح –ٔشٓشٚح 

 ٔذذشٚشٚح
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يٕالغ االَرشَٛد , ب ـ انًشاجغ االنكرشَٔٛح

.... 

www.victorianweb.org/previctorian/nc/ncintro.html 
www.bl.uk/romantics-and-victorians/.../the-romantics 
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ذمغٛى انطهثح انٗ يجايٛغ ٔٚرى ذٕصٚغ انمظائذ ػهٛٓى دٛس ٚمٕو إفشاد كم يجًٕػح تانؼًم  ٔانثذس ٔانُماػ يغ 

. انًفاْٛى انًطشٔدح فٙ انُض األدتٙ أْىتؼضٓى دٕل 

 

 

 
 

http://www.victorianweb.org/previctorian/nc/ncintro.html
http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/.../the-romantics
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 انهغاخ انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 قسى انهغح االنكهُزَح    انًشكز/  ػهًٍ انقسى ال .2

 EITL 321/   ػهى انهغحيذخم إنً   سيز انًقشس/ اسى  .3

 ساػاخ أسثىػُا 3 أشكال انحعىس انًراحح .4

 ٌوسن انسنح/ انفصم  .5

 180 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 إتشاهُىسَاض خهُم . د. أ 2016/  5/  15 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

 تعريف الطالب على تعاريف اللغة وعلم اللغة وفروعه األساسية -1

 ، وعلم اللغة االجتماعي والنفسي والتغريات اللغويةتعريف الطالب على املقدمات األساسية لعلم الداللة والتداولية -2

 
 
 
 

 
 

 

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

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

 .البرنامج
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 وغشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى يقشساخ اليخشج .10

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 يؼشفح انطانة تأساسُاخ ػهى انهغح -1أ

 يؼشفح انطانة تؼالقح ػهى انهغح وانؼهىو اإلنسانُح واالجرًاػُح االخشي -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يقشسانخاصح تال َحانًهاساخاألهذاف   -ب 

 َسرطُغ انطانة انرحذز ػن يقذياخ ػهى انهغح  –1ب

 َسرطُغ انطانة انقشاءج وانكراتح ػن انًىاظُغ انشئُسُح فٍ ػهى انهغح    -2ب

   -3ب

     -4ب
 غشائق انرؼهُى وانرؼهى      

 

واجثاخ َىيُح، يشاسكح صفُح، ذقذَى ذقاسَش دوسَح ػن يا َقشأ حىل يىاظُغ ػهى انهغح فٍ انًىاقغ 

 االنكرشونُح

 

 
 غشائق انرقُُى      

 

 ايرحاناخ شهشَح ونهائُح -4ذقاسَش دوسَح  -3انحعىس انُىيٍ  -2انًشاسكح انصفُح  -1

 

 
 األهذاف انىجذانُح وانقًُُح  -ج

ذشجُغ انطالب ػهً يحاونح ستػ تؼط فشوع ػهى انهغح االجرًاػُح واننفسُح وانذالنُح وانرذاونُح  -1ج

 .فٍ حُاذنا انُىيُحانًشادف نه  اإلنسانٍيغ انىاقغ 

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 غشائق انرؼهُى وانرؼهى     

ذشجُغ انؼًم انجًاػٍ وانفشدٌ تُن انطهثح حىل يؼانجح يىاظُغ ػهى انهغح راخ انصهح تانىاقغ انهغىٌ 

  .انحذَثح انرىاصهُحواالجرًاػٍ ظًن انطشَقح 

 

 
 غشائق انرقُُى    
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 انثنُح انرحرُح  .12

 Jean Aitchison (1999), Linguistics: Hodder ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1
Headline 

 Jean Aitchison (2012) Understanding (  انًصادس)ـ انًشاجغ انشئُسُح 2
Linguistics 

 اـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها                

 ( .... ,انرقاسَش , انًجالخ انؼهًُح ) 
David Cystal (2012) A Dictionary of Phonetics 
and Linguistics 

يىاقغ االنرشنُد , ب ـ انًشاجغ االنكرشونُح

.... 
 املواقع االلكرتونية ذات الصلة بعلم اللغة 

 ونهائُحايرحاناخ شهشَح  -4يشاسَغ فشدَح  -3انحعىس انًنرظى  -2انًشاسكح انصفُح  -1

 

 
(. انًهاساخ األخشي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ ) انًنقىنح انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 .ػهى انهغحانقشاءج انخاسجُح واسرخذاو انشثكح انًؼهىياذُح الخرصاص  -1د

 .انرىاصم انهغىٌ يغ يىاد يشاتهح نرذػُى انرؼهى -2د

- 3د

    -4د

 تنُح انًقشس .11

يخشجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىحذج 

 انًىظىع
 غشَقح انرقُُى غشَقح انرؼهُى

ساػح  3 1-4

 أسثىػُا

يؼشفح انطانة تؼهى 

 انهغح
 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح يقذياخ ػهى انهغح

ساػح  3 5-9

 أسثىػُا

 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح ػهى انصشف فشوع ػهى انهغح

ساػح  3 10-14

 أسثىػُا

 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح ػهى انهغح انذالنٍ فشوع ػهى انهغح

ساػح  3 15-19

 أسثىػُا

 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح ػهى انرذاونُح فشوع ػهى انهغح

ساػح  3 20-24

 أسثىػُا

ػهى انهغح اننفسٍ  فشوع ػهى انهغح

 واالجرًاػٍ
 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح

ساػح  3 25-28

 أسثىػُا

 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح انرغُشاخ انهغىَح انرطىس انهغىٌ

ساػح  3 29-30

 أسثىػُا

 يشاسكح واخرثاس يشاسكح صفُح يقاسناخ نغىَح يقاسناخ ذاسَخُح
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 .إسشاد انطانة إنً انًصادس انحذَثح فٍ ػهى انهغح -1
 .ذقاسَش يىجزج ػن ػهى انهغح ين خالل االنرشنُد إػذاد -2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انهغبد انًإٍَخ انزعهًٛٛخ .1

 لَى انهغخ االَكهٛيٚخ    انًوكي/  عهًٙ انمَى ال .2

 EESS 326/ انًمبنخ ٔكزبثخ انوٍبئم  هيي انًموه/ اٍى  .3

 أٍجٕعٛبٍبعخ 3  أشكبل انؾؼٕه انًزبؽخ .4

 ٍُٕ٘ انَُخ/ انفظم  .5

 180 (انكهٙ)علك انَبعبد انلهاٍٛخ  .6

 و فوػ يإٚل عَٛٗ.و    18/5/2016 ربهٚـ ئعلاك ْنا انٕطف  .7

 أْلاف انًموه .8

: فٙ َٓبٚخ انَُخ انلهاٍٛخ الثل نهطبنت اٌ ٚزًكٍ يٍ انزبنٙ

اٌ ٚزعهى انطبنجخ اطٕل كزبثخ انًمبل  .1

 ٚزعهى انطبنت إَاع انًمبل.2

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبكها عهٗ كزبثخ انًمبل ثًقزهف إَاعّ.3

 كزبثزٓباٌ ٚزعهى انطبنت إَاع انوٍبئم ٔكٛفٛخ . 4

 ٚزعهى انطبنت كزبثخ انجوٚل االنكزؤَٙ . 5

 
 

 

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

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

 .البرنامج
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 ٔؽوائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى يموهاد اليقوط .10

  ْلاف انًعوفٛخ األ -أ
 يعوفخ اطٕل كزبثخ انًمبل ثبَٕاعٓب -1أ

 .انـ, فٓى انفؤق ثٍٛ إَاع انًمبل ٍٕاء انٕطفٙ أ انَوك٘ أ االكثٙ-2أ
 عهٗ فٓى ٔرؾهٛم انُض انكزبثٙ ٔرًٛٛي َمبؽخ لٕرّ ٔػعفّ ٚكزَت انطبنت انملهح -3أ
 ٚفٓى انطبنت انفوق ثٍٛ انوٍبئم انشقظٛخ ٔانوٍبئم انوًٍٛخ -4أ

  .يموهانقبطخ ثبل ٚخانًٓبهاداألْلاف   -ة 

 ٚكزَت انطبنت يٓبهح كزبثخ انًمبل ثإَٔاعّ-1ة

 ٚكزَت انطبنت يٓبهح كزبثخ انوٍبئم انوًٍٛخ ٔانشقظٛخ  -2ة 

      ٚكزَت انطبنت يٓبهح رؾهٛم انًمبل    -3ة 

 رؾهٛم لظخ فبهعٛخ ٔكزبثخ يمبل اكثٙ ؽٕنٓب -4ة 

  
 ؽوائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 .انطوٚمخ انزٕاطهٛخ ثٍٛ انًلهً ٔانطبنت.1

 انٕاعت انًُينٙ . 2

 .َشبؽ فبهعٙ يٍ االَزوَٛذ ٔانًكزجخ أ ا٘ يظله فبهعٙ ثشوؽ اهرجبؽّ ثًٕػٕع انًمبل انوئٌٛ .3

 ٍفوح عهًٛخ. 4

 انعًم انغًبعٙ ثؾم انٕاعت عٍ ؽوٚك رمَٛى انطهجخ انٗ يغبيٛع طغٛوح. 5

االٍئهخ انًزعهمخ ٚملو انطبنت انًمبل ثعل لوائزّ ثظٕهح يجبشوِ ايبو انطهجخ ٔاالعبثخ عهٗ ) ؽوٚمخ انزملٚى . 6

 (.ثًٕػٕعّ

 
 ؽوائك انزمٛٛى      

 .االيزؾبٌ انشٓو٘ ٔانَُٕ٘ انٕهلٙ يع ارجبع اٍهٕة انزمٛٛى اننارٙ أ انزمٛٛى انًزجبكل نهطهجخ فًٛب ثُٛٓى.1

 انًشبهكخ انٕٛيٛخ. 2

 انجؾٕس االٍجٕعٛخ. 3

 االيزؾبَبد انَوٚعخ. 4

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 .ٚزعهى انطبنت ؽوٚمخ رؾهٛم انشقظٛبد ٔاالؽلاس ٔانُزبئظ انًورجطّ ثًٕػٕع انًمبل -1ط

 .ٚزعهى انطبنت اًْٛخ انعًم ػًٍ فوٚك ٔيلٖ رأصٛو كم عؼٕ عهٗ انفوٚك ٔاكاءِ ٔرمًٛٛخ ثبنكبيم -2ط

  
 ؽوائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 انعًم انغًبعٙ ػًٍ يغبيٛع يزعلكِ.1

 ثًموهاد انًُٓظثؾٕس يُفوكح رزعهك .2

ؽوٚمخ اٍزُجبؽ ..ؽوٚمخ انزؾهٛم انًُطمٙ نالؽلاس..ؽوٚمخ االٍئهخ ٔاالعٕثخ انًزجبكل ثٍٛ انًلهً ٔانطهجخ.3

ارجبع اٍهٕة انعظف اننُْٙ يٍ فالل ؽوػ ..انُزبئظ انًَزقهظخ يٍ انًمبل ٔكهاٍخ ٍهجٛبرٓب ٔاٚغبثٛبرٓب
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 . ربئظ انًطهٕثخاالٍئهخ انزٙ رزطهت انجؾش ٔانزؾهٛم نهٕطٕل انٗ انٍ

 ؽوائك انزمٛٛى    

 . ؽوػ اٍئهخ نهُمبُ ٔرجبكل االفكبه يٍ لجم ثمٛخ انطهجخ. لواءح ٔرؾهٛم انٕاعت انكزبثٙ يٍ لجم انطبنت

 .انزمٛٛى انًجبشو الكاء انطبنت كافم انظف

 

 

 
(. انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ انًٓبهاد األفوٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انعبيخ ٔ انًٓبهاد -ك 

 .اكزَبة انضمخ ثبنُفٌ عٍ ؽوٚك ٔلٕف انطبنت ايبو ىيالئخ ٔانمبء يمبنّ أ رؾهٛهّ-1ك         

 .اكزَبة انزٕاطم االعزًبعٙ ٔانعًم انغًبعٙ فًٛب ثٍٛ انطهجخ-2ك

 .رؾفٛي انطبنت عهٗ اٍزقلاو يظبكه ثؾضٛخ يقزهفخ ٔيشبهكزٓب يع ىيالئّ -3ك
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 انًموهثُٛخ  .11

انَبعب األٍجٕع

 د
يقوعبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
أٔ / اٍى انٕؽلح 

 انًٕػٕع
 ؽوٚمخ انزمٛٛى ؽوٚمخ انزعهٛى

رعهى ثعغ  3     .1     

انمٕاعل االٍبٍٛخ 

ؽٕل إَاع 

هثطٓب انغًم ٔ

ٔاالىيُخ ٔرورٛت 

انكهًبد ٔثعغ 

 االفطبء انشبئعخ

The sentences انَجٕهح انجٛؼبء .

ًَبمط يطجٕعخ عٍ 

ايضهخ . انغًم

فبهعٛخ ؽٕل 

 االفطبء انشبئعخ

رًبهٍٚ . َمبُ طفٙ

 ٔاعت ثٛزٙ. يجبشوح

رعهى ثعغ  3  2   

انمٕاعل االٍبٍٛخ 

ؽٕل إَاع 

هثطٓب انغًم ٔ

ٔاالىيُخ ٔرورٛت 

انكهًبد ٔثعغ 

  االفطبء انشبئعخ

The sentences انَجٕهح انجٛؼبء .

ًَبمط يطجٕعخ عٍ 

ايضهخ . انغًم

فبهعٛخ ؽٕل 

 االفطبء انشبئعخ

رًبهٍٚ . َمبُ طفٙ

 ٔاعت ثٛزٙ. يجبشوح

رعهى يبْٙ انفموح  3  3    

, إَاعٓب, انكزبثٛخ

 كٛفٛخ كزبثزٓب

The paragraph انَجٕهح انجٛؼبء .

ًَبمط يٍ ايضهخ 

االٍزعبَخ , فبهعٛخ

ثبنُذ نهزعوف عهٗ 

ثعغ إَاع انفمواد 

 انكزبثٛخ 

افزجبهكزبثٙ لظٛو 

ٍٔوٚع كافم 

رًبهٍٚ . انظف

 ٔاعت ثٛزٙ. يجبشوح

رعهى كٛفٛخ كزبثخ  3  4   

 انًمبل ٔإَاعّ 
The essay  انَجٕهح انجٛؼبء .

عوع ًَبمط 

الَٕاع انًمبل كافهٛخ 

 .ٔفبهعٛخ

ؽوٚمخ انَإال 

َمبُ . ٔانغٕاة

انعًم ثشكم . طفٙ

يغًٕعبد ٔرمٛٛى 

مارٙ يزجبكل ثٍٛ 

. انًغبيٛع اَفَٓى

ٔاعت ثٛزٙ ثكزبثخ 

 يمبل ثبَٕاعّ
رعهى كٛفٛخ كزبثخ  3  5    

 انًمبل ٔإَاعّ 
The essay  انَجٕهح انجٛؼبء .

عوع ًَبمط 

الَٕاع انًمبل كافهٛخ 

 .ٔفبهعٛخ

ؽوٚمخ انَإال 

َمبُ . ٔانغٕاة

انعًم ثشكم . طفٙ

يغًٕعبد ٔرمٛٛى 

مارٙ يزجبكل ثٍٛ 

. انًغبيٛع اَفَٓى

ٔاعت ثٛزٙ ثكزبثخ 

 يمبل ثبَٕاعّ
رعهى كزبثخ  3  6    

انوٍبئم انعًهٛخ 

 ٔانشقظٛخ

Letter writing انَجٕهح انجٛؼبء .

عوع ًَبمط يٍ 

كزبثخ هٍبئم . انُذ

َمبُ .اٍئهخ ٔاعٕثخ

 ٔاعت ثٛزٙ. طفٙ
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كافم انظف 

ٔرؾهٛهٓب يٍ لجم ثمٛخ 

 . انطهجخ
يعوفخ انطبنت  3  7    

ثًبْٛخ انجوٚل 

االنكزؤَٙ 

ٔكزبثخ ثوٚل 

انكزؤَٙ 

 اؽزوافٙ

Email writing  ًَبمط يٍ عوع

انجوٚل االنكزؤَٙ 

رًوٍٚ . يطجٕعخ

كافم انظف نكزبثخ 

. انجوٚل االنكزؤَٙ

عًم ثوٚل انكزؤَٙ 

 .نكم ؽبنت

افزجبه كافم انظف 

ثكزبثخ ثوٚل 

 . انكزؤَٙ

ايزؾبٌ شٓو٘  3  8     

 أل
 ايزؾبٌ شٓو٘ أل

 

 

 ايزؾبٌ شٓو٘ أل

 
 ايزؾبٌ شٓو٘ أل

 

رعهى يبْٛخ انًمبل  3  8     

االكثٙ ٔكٛفٛخ 

 كزبثزخ

The literary 
essay 

 

 

. انَجٕهح انجٛؼبء

 .ًَبمط فبهعٛخ 
 َمبُ طفٙ

     9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعهى انقطخ   3 

انقبطخ ثبنًمبل 

االكثٙ ٔكٛفٛخ 

 ثُبؤْب

 

 

 

The literary 
essay 

 

 

. انَجٕهح انجٛؼبء

كزبثخ ًَبمط يٍ 

رؾهٛم انقطخ . انقطخ

. كافم انظف

عوع ًَبمط يٍ 

انًمبل االكثٙ 

ٔفططّ ٔيُبلشخ 

ٍهجٛبرّ ٔاٚغٛبثٛبرّ 

ٔرؾلٚل االفطبء اٌ 

 ٔعلد

ٔاعت ثٛزٙ ثكزبثخ  

يمبل اكثٙ يع 

رمَٛى انطهجخ . انقطخ

انٗ يغًٕعبد 

طغٛوح ٔكزبثخ يمبل 

اكثٙ ؽٕل عُٕاٌ 

. رقزبهِ انًغًٕعخ

يُبلشخ يبكزجخ انطهجخ 

كافم انظف ٔرؾهٛم 

االفطبء انٕاهكِ يٍ 

فالل اٍهٕة 

انعوع انًجبشوح 

ٔانمواءح ايبو 

 .انظف

   10 

 

افزٛبه اؽل إَاع  3 

انكزبثخ االكثٛخ 

كبنَٛوح اننارٛخ 

أ انمظخ 

 انمظٛوح 

The literary 
essay 

 

كزبثخ يمبل اكثٙ 

ؽٕل انعُبٍٔٚ 

انًقزبهح يٍ لجم 

 انطهجخ

رمٛٛى يزجبكل ثٍٛ 

يغبيٛع انطهجخ 

ٔيُبلشخ االفطبء 

ثعل رؾهٛهٓب ٔرعيٚي 

كزبثخ . َمبؽ انمٕح

ثؾش اٍجٕعٙ 

لظٛو ؽٕل اؽل 

 .انكزبثخ االكثٛخإَاع 
     11 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

انًجبكٖء 
The short story  عوع ًَبمط

يقزبهح يٍ انمظض 

ٚقزبه انطبنت لظخ 

لظٛوح ٔٚؾهم اْى 
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االٍبٍٛخ نكزبثخ  

 انمظخ انمظٛوح

َمبُ . انمظٛوح

يشبْلح لظخ . طفٙ

لظٛوح عبنًٛخ رى 

رؾٕٚهٓب انٗ فهى 

لظٛوأ افالو 

كبهرٌٕ عهٗ 

انٕٛرٕٛة أ ا٘ 

 يٕلع انكزؤَٙ افو

ٔاعت ثٛزٙ . يجبكئٓب

ثمواءح لظخ لظٛوح 

ٔكزبثخ رموٚو 

يهقض ؽٕل 

ثؾش . انمظخ

اٍجٕعٙ ؽٕل لظخ 

 . ٚقزبهْب انطبنت

    12 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

انًجبكٖء 

االٍبٍٛخ نكزبثخ 

 انمظخ انمظٛوح

The short story  عوع ًَبمط

يقزبهح يٍ انمظض 

َمبُ . انمظٛوح

يشبْلح لظخ . طفٙ

لظٛوح عبنًٛخ رى 

رؾٕٚهٓب انٗ فهى 

لظٛوأ افالو 

كبهرٌٕ عهٗ 

انٕٛرٕٛة أ ا٘ 

 يٕلع انكزؤَٙ افو

ٚقزبه انطبنت لظخ 

لظٛوح ٔٚؾهم اْى 

ٔاعت ثٛزٙ . يجبكئٓب

ثمواءح لظخ لظٛوح 

ٔكزبثخ رموٚو 

يهقض ؽٕل 

ثؾش . انمظخ

اٍجٕعٙ ؽٕل لظخ 

 . ٚقزبهْب انطبنت

    13 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

انًجبكٖء 

االٍبٍٛخ نكزبثخ 

 انمظخ انمظٛوح

The short story  عوع ًَبمط

يقزبهح يٍ انمظض 

َمبُ . انمظٛوح

يشبْلح لظخ . طفٙ

لظٛوح عبنًٛخ رى 

رؾٕٚهٓب انٗ فهى 

لظٛوأ افالو 

كبهرٌٕ عهٗ 

انٕٛرٕٛة أ ا٘ 

 يٕلع انكزؤَٙ افو

ٚقزبه انطبنت لظخ 

لظٛوح ٔٚؾهم اْى 

اعت ثٛزٙ ٔ. يجبكئٓب

ثمواءح لظخ لظٛوح 

ٔكزبثخ رموٚو 

يهقض ؽٕل 

ثؾش . انمظخ

اٍجٕعٙ ؽٕل لظخ 

 . ٚقزبهْب انطبنت

 

 ايزؾبٌ شٓو٘   ايزؾبٌ شٓو٘    ايزؾبٌ شٓو٘   ايزؾبٌ شٓو٘  3  14    

 

 

     15 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

اٍبٍٛبد كزبثخ 

انًمبل 

 .االَعكبٍٙ

The reflective 
essay 

 

 

 

. انجٛؼبءانَجٕهح 

. ًَبمط يٍ انُذ

رًبهٍٚ نهزلهٚت يٍ 

َمبُ . كافم انكزبة

 طفٙ

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

كزبثخ . ٔاعت ثٛزٙ

رمبهٚو ؽٕل 

يٕاػٛع ٚقزبهْب 

افزجبه . انطبنت

 .ٔهلٙ ٍوٚع
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     16 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

اٍبٍٛبد كزبثخ 

انًمبل 

 .االَعكبٍٙ

The reflective 
essay 

 

 

 

. انَجٕهح انجٛؼبء

. ًَبمط يٍ انُذ

رًبهٍٚ نهزلهٚت يٍ 

َمبُ . كافم انكزبة

 .طفٙ

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

كزبثخ . ٔاعت ثٛزٙ

رمبهٚو ؽٕل 

يٕاػٛع ٚقزبهْب 

افزجبه . انطبنت

 .ٔهلٙ ٍوٚع

     17 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

كٛفٛخ كزبثخ 

انقطخ نهًمبل 

 االَعكبٍٙ

The reflective 
essay 

 

 

 

. انَجٕهح انجٛؼبء

. انُذًَبمط يٍ 

رًبهٍٚ نهزلهٚت يٍ 

َمبُ . كافم انكزبة

 طفٙ

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

كزبثخ . ٔاعت ثٛزٙ

رمبهٚو ؽٕل 

يٕاػٛع ٚقزبهْب 

افزجبه . انطبنت

 .ٔهلٙ ٍوٚع
ٍفوح عهًٛخ  3  18    

نهًزؾف انطجٛعٙ 

ٔكزبثخ يمبل 

 اَعكبٍٙ ؽٕنخ

 

ٍفوح عهًٛخ نهًزؾف   

انطجٛعٙ ٔكزبثخ يمبل 

 اَعكبٍٙ ؽٕنخ

 

عهًٛخ نهًزؾف ٍفوح 

انطجٛعٙ ٔكزبثخ يمبل 

 اَعكبٍٙ ؽٕنخ

 

ٍفوح عهًٛخ نهًزؾف 

انطجٛعٙ ٔكزبثخ يمبل 

 اَعكبٍٙ ؽٕنخ

 

 ايزؾبٌ شٓو٘ 3  18   

 

 ايزؾبٌ شٓو٘ ايزؾبٌ شٓو٘  ايزؾبٌ شٓو٘

ٚزعهى انطبنت  3  19  

يبْٛخ انًمبل 

انغلانٙ 

ٔانًجبكٖء 

 االٍبٍٛخ نكزبثزّ

The 
argumentative 

essay  

. انَجٕهح انجٛؼبء

عوع ًَبمط يٍ 

َمبُ . انُذ نهزلهٚت

 طفٙ

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

ٚكزت . ٔاعت ثٛزٙ

انطهجخ انًمًٌَٕ انٗ 

يغبيٛع ثؾش أ 

رموٚو ؽٕل 

يٕػٕع يعٍٛ ثٍٛ 

لواءح انًمبل . انطهجخ

انًكزٕة كافم 

انظف ايبو انطهجخ 

ٔيُبلشزّ ٔرمًٛٛخ 

يٍ لجم انطهجخ 

افزجبه . االفؤٌ

  .رؾوٚو٘ ٍوٚع
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ٚزعهى انطبنت  3  19   

كزبثخ يمبل 

اَعكبٍٙ ؽٕل 

انًٕاػٛع انعبيخ 

ٔانزٙ رًٌ ثٛئزّ 

 انًؾٛطخ

 

 

 

The 
argumentative 

essay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. انَجٕهح انجٛؼبء

عوع ًَبمط يٍ 

َمبُ . انُذ نهزلهٚت

 طفٙ
 
 
 
 
 
 
 

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

ٚكزت . ٔاعت ثٛزٙ

انطهجخ انًمًٌَٕ انٗ 

يغبيٛع ثؾش أ 

رموٚو ؽٕل 

يٕػٕع يعٍٛ ثٍٛ 

لواءح انًمبل . انطهجخ

انًكزٕة كافم 

انظف ايبو انطهجخ 

ٔيُبلشزّ ٔرمًٛٛخ 

يٍ لجم انطهجخ 

افزجبه . االفؤٌ

 . رؾوٚو٘ ٍوٚع

ٚزعهى انطبنت  3    20   

كزبثخ فطخ انًمبل 

انغلانٙ 

ٔافزالفٓب عٍ 

ثمٛخ انقطؾ 

انًزعهمخ ثبَٕاع 

 انًمبل االفوٖ

 

 

 

 

The 
argumentative 

essay  

. انَجٕهح انجٛؼبء

عوع ًَبمط يٍ 

َمبُ . انُذ نهزلهٚت

 طفٙ

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

ٚكزت . ٔاعت ثٛزٙ

انطهجخ انًمًٌَٕ انٗ 

يغبيٛع ثؾش أ 

رموٚو ؽٕل 

يٕػٕع يعٍٛ ثٍٛ 

لواءح انًمبل . انطهجخ

انًكزٕة كافم 

انظف ايبو انطهجخ 

ٔيُبلشزّ ٔرمًٛٛخ 

يٍ لجم انطهجخ 

افزجبه . االفؤٌ

 . رؾوٚو٘ ٍوٚع
ٚزعهى انطبنت  3  21  

كزبثخ فطخ انًمبل 

انغلانٙ 

ٔافزالفٓب عٍ 

ثمٛخ انقطؾ 

انًزعهمخ ثبَٕاع 

 انًمبل االفوٖ

 

 

 

 

The 
argumentative 

essay  

. انَجٕهح انجٛؼبء

عوع ًَبمط يٍ 

َمبُ . انُذ نهزلهٚت

 طفٙ

. االٍئهخ ٔاالعٕثخ

ٚكزت . ٔاعت ثٛزٙ

انطهجخ انًمًٌَٕ انٗ 

يغبيٛع ثؾش أ 

رموٚو ؽٕل 

يٕػٕع يعٍٛ ثٍٛ 

لواءح انًمبل . انطهجخ

انًكزٕة كافم 

انظف ايبو انطهجخ 

ٔيُبلشزّ ٔرمًٛٛخ 

يٍ لجم انطهجخ 

افزجبه . االفؤٌ

 . رؾوٚو٘ ٍوٚع
22 

 

 ايزؾبٌ شٓو٘  3 

 

 ايزؾبٌ شٓو٘

 

 ايزؾبٌ شٓو٘ 
 

 ايزؾبٌ شٓو٘

 

 

22 

 3  

 ٍفوح عهًٛخ

 

 ٍفوح عهًٛخ
 

 ٍفوح عهًٛخ

 

 ٍفوح عهًٛخ
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

 

 

 

 

The literary 
essay(advanced) 
poetry 

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

انُظٕص انشعوٚخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. انًمبل االكثٙ ؽٕنٓب

رلهٚت كافم انظف 

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 .انكزبة

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 

اكثٙ ٚزعهك ثُض 

. شعو٘ يعؤف

ايزؾبٌ ٔهلٙ 

 .ٍوٚع

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3 

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

 

 

 

 

The literary 
essay(advanced) 
poetry 

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

انُظٕص انشعوٚخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. انًمبل االكثٙ ؽٕنٓب

رلهٚت كافم انظف 

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 .انكزبة

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 

َض اكثٙ ٚزعهك ة

. شعو٘ يعؤف

ايزؾبٌ ٔهلٙ 

 .ٍوٚع

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The literary 
essay(advanced) 
poetry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

انُظٕص انشعوٚخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. االكثٙ ؽٕنٓبانًمبل 

رلهٚت كافم انظف 

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 انكزبة

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 

اكثٙ ٚزعهك ثُض 

. شعو٘ يعؤف

ايزؾبٌ ٔهلٙ 

 .ٍوٚع

 

 

 

 

26 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

The literary 
essay(advanced) 
poetry 

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 



الصفحة   

10 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

 

 

 

 

انُظٕص انشعوٚخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. انًمبل االكثٙ ؽٕنٓب

رلهٚت كافم انظف 

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 .انكزبة

اكثٙ ٚزعهك ثُض 

. شعو٘ يعؤف

ايزؾبٌ ٔهلٙ 

 .ٍوٚع

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The literary 
essay(advanced) 
Novel  

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

َظٕص انؤاٚخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. انًمبل االكثٙ ؽٕنٓب

 رلهٚت كافم انظف

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 .انكزبة

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 

اكثٙ ٚزعهك ثؤاٚخ 

ايزؾبٌ ٔهلٙ . يعُٛخ

يشبْلح فهى .ٍوٚع

ؽٕل هٔاٚخ يعُٛخ 

ٔكزبثخ يمبل ؽٕل 

 .انًشبْلِ

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

 

 

 

 

 

The literary 
essay(advanced) 
Novel  

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

َظٕص انؤاٚخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. انًمبل االكثٙ ؽٕنٓب

رلهٚت كافم انظف 

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 .انكزبة

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 

ح اكثٙ ٚزعهك ثؤا٘

ايزؾبٌ ٔهلٙ . يعُٛخ

يشبْلح فهى .ٍوٚع

ؽٕل هٔاٚخ يعُٛخ 

ٔكزبثخ يمبل ؽٕل 

 .انًشبْلِ

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

ٚزعهى انطبنت  3

انُٕع انضبَٙ يٍ 

انًمبل االكثٙ 

 ْٕٔ انًزملو

 

 

The literary 
essay(advanced) 
play  

. انَجٕهح انجٛؼبء

رلهٚت . َمبُ طفٙ

ثبٍزعًبل ًَبمط يٍ 

انُظٕص انًَوؽٛخ 

انًعؤفخ ٔإَاع 

. انًمبل االكثٙ ؽٕنٓب

ٔاعت . َمبُ طفٙ

رموٚو . ثٛزٙ

اٍجٕعٙ ؽٕل يمبل 

اكثٙ ٚزعهك ثُض 

ايزؾبٌ . يَوؽٙ

 . ٔهلٙ ٍوٚع
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رلهٚت كافم انظف 

عهٗ ثعغ إَاع 

انًمبل انًعطبح فٙ 

 .انكزبة

 

 

 

 

يواععخ شبيهخ   3   30  

 نهًُٓظ

يواععخ شبيهخ   يواععخ شبيهخ نهًُٓظ 

 نهًُٓظ

يواععخ شبيهخ  

 نهًُٓظ

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 ,Alexander, L.G, Essay and letter writing ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1
Longman green and co LTD, London 

 .Raymond Carver. Selected stories .1 (  انًظبكه)ـ انًواعع انوئَٛٛخ 2
2.Dominic Head. The modernist short story. 
3. Lacie, Christina, Baron's English for 
Foreign Language Speakers. The essay 
Way. 2008. Baron's Educational Series. Inc. 
New York. 

 اـ انكزت ٔانًواعع انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( .... ,انزمبهٚو , انًغالد انعهًٛخ ) 
 
 
 
 

1. Checkett, Lawrence and  Gayle Feng-

Checkett,  The Write Start, Paragraph to 

Essay: With Student and Professional 

Readings, 2013, 5 ed, Cengage learning, Boston 

2 . Mackenzie, Jock, Essay Writing: Teaching 

the Basics from the Ground Up, 2007, 

Pembroke Publishers, Canada. 

3. Connelly Mark, Get Writing Paragraphs 

and Essays, 2012, Cengage learning, Boston. 

 
يٕالع االَزوَٛذ , ة ـ انًواعع االنكزؤَٛخ

.... 
1. Essay Writing. Day Job.com  
http://www.dayjob.com/content/essay-
writing-766.htm 
2. Writing Personal Statement Online, 
Professional Essay Sample, 
  https://www.e-
education.psu.edu/writingpersonalstatement
sonline/p4_p5.html 

 

http://www.dayjob.com/content/essay-writing-766.htm
http://www.dayjob.com/content/essay-writing-766.htm
https://www.e-education.psu.edu/writingpersonalstatementsonline/p4_p5.html
https://www.e-education.psu.edu/writingpersonalstatementsonline/p4_p5.html
https://www.e-education.psu.edu/writingpersonalstatementsonline/p4_p5.html
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 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .13

ػؤهح رؾلٚش انكزبة انًُٓغٙ نٛشًم اْى ٔاؽلس إَاع كزبثخ انًمبل فبطخ ٔاٌ انكزبة انًعزًل ؽبنٛب . 1  

ٍزُٛبد انموٌ انًُظوو ٔيبىال ٚلهً انًُبْظ انملًٚخ فٙ كزبثخ انًمبل ٔانزٙ رغٛود كضٛوا فالل انَُٕاد  يٍ

 .انَبثمخ

انزبكٛل عهٗ اًْٛخ اعزًبك انًظبكه انؾلٚضخ فٙ رعهى كزبثخ انجوٚل االنكزؤَٙ ٔاَشبء ثوٚل انكزؤَٙ ٔاػبفخ . 2

فٛي انطبنت عهٗ يٕاكجخ انزغٛٛواد انؾلٚضخ فٙ انهغّ فموح رظًٛى يٕلع انكزؤَٙ نًب نّ يٍ اًْٛخ فٙ رؼ

 االَهكٛيٚخ ٔؽوٚمخ رعهًٓب

اػبفخ فمواد فبطخ رشًم ٍفواد عهًٛخ ٔيشبْلح افالو ٔلواءح لظض لظٛوح يزعهمخ ثجُٛخ كزبثخ انًمبل . 3

 .االكثٙ أ غٛوْب يٍ إَاع انًمبل

هٍٚ ثظٕهح ثُبءِ كٌٔ االعزًبك عهٗ انًلهً رؾفٛي انطبنت عهٗ انعًم انغًبعٙ ٔانزمٕٚى اننارٙ ٔنالؿ. 4

 .فمؾ

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جبيعخ ثغذاد انًؤطظخ انزعهًُُخ .1

 لظى انهغخ اإلَكهُشَخ/كهُخ انهغبد    انًزكش/  عهًٍ انمظى ال .2

 EPR 324/ انُضز  ريش انًمزر/ اطى  .3

 أطجىعُبطبعبد  3 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 طُىٌ انظُخ/ انفصم  .5

 180 (انكهٍ)عذد انظبعبد انذراطُخ  .6

 سعد قاسم صغير. د.أ 30/4/2016 ربرَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 

رواية )مساعدة الطمبة عمى فهم واستيعاب نماذج من النثر األدبي :  أهذاف انًمزر .8
 .وبالتالي العمل عمى زيادة وعيهم بالمغة اإلنكميزية واستعماالتها األدبية( ومسرحية

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 .البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 وطزائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى يمزراد اليخزط .10

  هذاف انًعزفُخ األ -أ
 اإلَكهُشَخيعزفخ انهغخ   -1أ

 فهى انُصىص واألعًبل األدثُخ -2أ

 يعزفخ انمًُخ اإلثذاعُخ نهُصىص -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يمزرانخبصخ ثبل َخانًهبراداألهذاف   -ة 

 انمزاءح واإلطزُعبة ثبنهغخ اإلَكهُشَخ  -1ة

 انزفكُز انًُطمٍ  –2ة

 اإلطزُزبط واإلطزذالل  –3ة

 

  

     
 طزائك انزعهُى وانزعهى      

 

 انًحبضزح

 انًُبلشخ وانحىار

 عزض األفالو

 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 اإليزحبَبد انزحزَزَخ انفصهُخ وانُهبئُخ

 اإليزحبَبد انشفىَخ انُىيُخ

 اإليزحبَبد انًفبجئخ انمصُزح

 كزبثخ انزمبرَز

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 انزفكُز انًىضىعٍ -1ط

 انزفكُز انًُطمٍ -2ط

 انمذرح عهً رذوق األعًبل األدثُخ -3ط

   -4ط

  
 انًحبضزح  : طزائك انزعهُى وانزعهى    

 انًُبلشخ وانحىار

 عزض األفالو
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 طزائك انزمُُى    

 اإليزحبَبد انزحزَزَخ انفصهُخ وانُهبئُخ

 اإليزحبَبد انشفىَخ انُىيُخ

 انًفبجئخ انمصُزحاإليزحبَبد 

 كزبثخ انجحىس وانزمبرَز

 

 

 

 
(. انًهبراد األخزي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ ) انًُمىنخ انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبراد -د 

 يهبرح انمزاءح .1
 يهبرح اإلطزُعبة .2
 يهبرح انزحهُم .3
 يهبرح اإلطزُزبط .4



  
 4الصفحة 

 
  

 ثُُخ انًمزر .11

يخزجبد انزعهى  انظبعبد األطجىع

 انًطهىثخ
أو / اطى انىحذح 

 انًىضىع
طزَمخ انزمُُى  طزَمخ انزعهُى

 يعزفخ يبهُخ انزواَخ 3 األول
/ يمذيخ فٍ انزواَخ

 رعزَف
 انًحبضزح

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 انًحبضزح طًبد انزواَخ = 3 انضبٍَ
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 انًحبضزح ظهىر انزواَخ = 3 انضبنش
اإلخزجبر 

 انًفبجٍء

 = 3 انزاثع
رطىر انزواَخ 

 وأَىاعهب
انًحبضزح 

 وانًُبلشخ
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 3 انخبيض
يعزفخ طُزح حُبح 

 انكبرت واثزس اعًبنه

حُبح هىصىرٌ واعًبنه 

وعزض فهى عٍ 

 انزواَخ
 انًحبضزح

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 3 انظبدص
يعزفخ األحذاس 

 وانشخصُبد
حجكخ انزواَخ 

 انفصم األول/األونً
 يُبلشخ

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انضبٍَ = 3 انظبثع
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انضبنش = 3 انضبيٍ
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انزاثع = 3 انزبطع
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انخبيض = 3 انعبشز
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انحبدٌ 

 عشز
 يُبلشخ انفصم انظبدص = 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انظبثع = 3 انضبٍَ عشز
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انضبيٍ = 3 انضبنش عشز
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

 يُبلشخ انفصم انزبطع = 3 انزاثع عشز
اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انخبيض 

 عشز
 يُبلشخ انفصىل األخُزح = 3

ايزحبٌ 

 رحزَزٌ

انظبدص 

 عشز
 اخزجبر شفىٌ يحبضزح يمذيخ فٍ انذرايب يعزفخ يبهُخ انذرايب 3

 إخزجبر شفىٌ يحبضزح َشأح انذرايب = 3 انظبثع عشز

 إخزجبر شفىٌ يحبضزح أَىاع انذرايب = 3 انضبيٍ عشز

 إخزجبر شفىٌ يحبضزح رطىر انذرايب = 3 انزبطع عشز

 إخزجبر شفىٌ يُبلشخ حُبح شُكظجُز وأعًبنه يعزفخ طُزح انكبرت 3 انعشزٍَ

انحبدٌ 

 وانعشزٍَ
3 

اجًبنُخ يعزفخ 

 نهًظزحُخ
 يُبلشخ عزض فهى عٍ هبيهذ

اإلخزجبر 

 انشفىٌ
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 The Scarlet Letter by Nathaniel .1 ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

Hawthorne 

            2. Hamlet by William Shakespeare 
 

 John Gerber, 20th Century .1 (  انًصبدر)ـ انًزاجع انزئُظُخ 2

Interpretations of the Scarlet Letter 

2. Nina Bayam, Nathaniel Hawthorne 

3. A.C. Bradley, Shakespearean Tragedy 

4. Harold Bloom, Shakespeare: The Invention 
of the Human 

 اـ انكزت وانًزاجع انزٍ َىصً ثهب                

 ( .... ,انزمبرَز , انًجالد انعهًُخ ) 
 
Encyclopedia and Dictionary of literary terms 

يىالع االَززَُذ , ة ـ انًزاجع االنكززوَُخ

.... 
 

 المتعلقة بالعملين األدبيين تحت الدراسة مراجعة المواقع اإللكترونية

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

   

 شطز انًبدح انً يبدرٍُ كًب كبَذ فٍ انظبثك نكٍ ركىٌ انفبئذح أعى وأشًم
 

انضبٍَ 

 وانعشزٍَ
3 

يعزفخ األحذاس 

 وانشخىص
 يُبلشخ انفصم األول

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انضبنش 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ انفصم انضبٍَ = 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انزاثع 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ انفصم انضبنش = 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انخبيض 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ انفصم انزاثع = 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انظبدص 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ انفصم انخبيض = 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انظبثع 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ رحهُم انشخصُبد فهى انشخصُبد 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انضبيٍ 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ رحهُم األفكبر فهى األفكبر 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

انزبطع 

 وانعشزوٌ
 يُبلشخ رحهُم انجُبء انذرايٍ فهى ثُُخ انًظزحُخ 3

اإلخزجبر 

 انشفىٌ

   يزاجعخ  3 انضالصىٌ



  
 1اٌصفذح 

 
  

 ّٔٛرج ٚصف اٌّمشس

 

 ٚصف اٌّمشس

 

 

 نُح انهغاخك انًؤسسح انرعهًُُح .1

    قسى انهغح االَكهُزَح انًزكز/  عهًٍ انقسى ال .2

 ECG 325/ َحى ذقاتهٍ  ريز انًقزر/ اسى  .3

 أسثىعُاساعح  2 أشكال انحضىر انًراحح .4

 سُىٌ انسُح/ انفصم  .5

 120 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 ٔٛاس دسٍٓ سضٍٛي. َ 2016/  5/  11 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7
 

 انًقزرأهذاف  .8

 .فً اٌذساساخ اٌّماسٔح اٚاٌٙذف ِٕٗ َ٘ٛ اٌرماتً اٌٍغٛيفدساسح َ .1

دساسح اٌّٛاضٍغ إٌذٌٛح االساسٍح تاٌٍغرٍٓ االٔىٍٍزٌح ٚاٌؼشتٍح تأسٍٛب ِخرصش ِٚثسط ٌٍرّىٓ اٌطٍثح . 2

ِٓ ذذمٍك  اٌٙذف اٌشئٍسً ِٓ اٌّمشس ٚاٌزي ٌرشوز فً االساٌٍة ٚاٌطشق اٌصذٍذح ٌٍّماسٔح تٍٓ 

 .  اٌٍغرٍٓ

ٌٍزٌح ٚاٌؼشتٍح ٚششح اٌجٛأة إٌظشٌح ػٓ اٌرشوٍز ػٍى اٌجٛأة اٌرطثٍمٍح فً دساسح إٌذٛ تاٌٍغرٍٓ االٔه. 3

طشٌك االِثٍح اٌرٛضٍذٍح إٌّاسثح ٚاٌىافٍح  اٌرً ذساػذ اٌطٍثح ػٍى اٌجاد ٔٛادً اٌرشاتٗ ٚاالخرالف ٚاٌرً 

 .ذخذُِٙ فً ػٍٍّح اٌرشجّح تٍٓ اٌٍغرٍٓ

 
 
 

 

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

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

 .البرنامج



  
 2اٌصفذح 

 
  

 

 وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى يقزراخ اليخزج .10

  هذاف انًعزفُح األ -أ
 .دساسح اٌّٛضٛػاخ إٌذٌٛح االساسٍح تاٌٍغح االٔىٍٍزٌح ِٚماسٔرٙا تّا ٌماتٍٙا تاٌٍغح اٌؼشتٍح. 1

 .ٚسٍغ ِذاسن اٌطٍثح ٚاغٕاءُ٘ تاٌّادج اٌؼٍٍّح تّا ٌخص ٔذٛ اٌٍغح االٔىٍٍزٌح ٚاٌؼشتٍحخ. 2
 .ِساػذج اٌطٍثح فً اٌرؼشف ػٍى اٌفشٚق اٌصشفٍح ٚإٌذٌٛح ٚاٌّؼجٍّح تٍٓ اٌٍغرٍٓ .3

أٌجاد أٚجٗ اٌرشاتٗ ٚاالخرالف تٍٓ اٌٍغرٍٓ ٌرٛظٍفٗ فً ػٍٍّح اٌرشجّح تشىً  .4

 صذٍخ دٍث اْ اٌرشاتٗ تٍٓ اٌٍغرٍٓ ٌىْٛ سٙال ذؼٍّٗ تؼىس االخرالف تٍّٕٙا
 

  .يقزرانخاصح تال َحانًهاراخاألهذاف   -ب 

 ذٛسٍغ ػٍٍّح اٌطاٌة   –1

 اٌرً ذخذَ ػٍُ اٌرشجّحذمٌٛح ٌغح اٌطاٌة ٚذزٌٚذٖ تاٌّٙاساخ ٚاٌرمٍٕاخ   –2

 ذٛسٍغ ِذاسن ذفىٍشٖ ِٓ خالي ذذسٌثٗ ػٍى إٌٛادً اٌرطثٍمٍح فً إٌذٛ اٌرماتًٍ  –3

   ذؼزٌز ثمح اٌطاٌة تٕفسح ٚتّٙاساذٗ  -4
 طزائق انرعهُى وانرعهى      

 

 ششح اٌّادج اٌؼٍٍّح إٌظشٌح فً إٌذٛ اٌرماتًٍ تاٌٍغرٍٓ االٔىٍٍزٌح ٚاٌؼشتٍح

 
 طزائق انرقُُى      

االيرحاَاخ األسثىعُح  .1

 .وانشهزَح

انرقُُى يٍ خالل ذقذَى انطانة  .2

 .نهًادج انعهًُح
 .أيرحاٌ َهاَح انسُح .3

 ايرحاٌ َهاَح انسُح

 

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

 .ذًُُح قذراخ انطهثح عهً انُقاش انًىضىعٍ وذقثم وجهاخ انُظز انًخرهفح -1

 ذًُُح قذراذهى عهً انًشاركح انفعانح واضفاء روح انرعاوٌ تُُهى -2

 . ذًُُح انزوح انقُادَح فُهى تأعطاءهى انفزصح نرقذَى انًىاضُع انعهًُح -3

  
 طزائق انرعهُى وانرعهى     

 

انرىاصم يع انطهثح فكزَا وعهًُا أثُاء انًحاضزاخ وخارجها يٍ خالل انرىاصم يعهى عثز االَرزَُد 

 .نرىفُزوقد اكثز نهًشاركح فٍ اراءهى وَشاطاذهى
 طزائق انرقُُى    



  
 3اٌصفذح 

 
  

 

 

 ايرحاٌ َهاَح انسُح -ذقذَى انطهثح نهًادج  –االيرحاَاخ األسثىعُح وانشهزَح 

 

 

 
(. انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ) انًُقىنح انرأهُهُح انعايح و انًهاراخ -د 

 ذًُُح قاتهُاخ انطهثح فٍ ادارج انُقاش وانرحاور وحثهى عهً انًشاركح انفعانح -1

 ذقىَح انعالقاخ االجرًاعُح تُُهى يٍ خالل انعًم انجًاعٍ -2

 انحث عهً االنرزاو واالَضثاط انذٌ َعذ ركُزج انُجاح انعهًٍ -3

 ذًُُح انقذراخ انًهُُح حُث أٌ االنًاو تًىاضُع انُحى انرقاتهٍ َسهى ترطىر وَجاح انًرزجى  -4



  
 4اٌصفذح 

 
  

 تٍٕح اٌّمشس .5

 طشٌمح اٌرمٍٍُ طشٌمح اٌرؼٍٍُ أٚ اٌّٛضٛع/ اسُ اٌٛدذج  ِخشجاخ اٌرؼٍُ اٌّطٍٛتح اٌساػاخ األسثٛع

 

1- 2 
ساػراْ 

 أسثٛػٍا

ذؼشٌف إٌذٛ اٌرماتًٍ 

تاٌٍغرٍٓ ٚذؼشٌف ِفَٙٛ اٌجٍّح 

 االٔىٍٍزٌح ٚاٌؼشتٍح
اٌّمذِح  

 ِا٘ٛ إٌذٛ اٌرماتًٍ

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  3-4

 أسثٛػٍا
وٍف ذشذثط ػٕاصش اٌجٍّح 

ٚاٌجٍّح اٌفؼٍٍح 
 اٌجٍّح اٌفؼٍٍح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  5-6

األفؼاي اٌّساػذج فً اٌجٍّح  أسثٛػٍا

اٌفؼٍٍح ٚاٌجٍّح اٌفؼٍٍح فً اٌٍغح 

اٌؼشتٍح 

 اٌجٍّح اٌفؼٍٍح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  7-8

 أسثٛػٍا

اٌٛلد ٚاٌزِٓ   

اٌٛلد ٚاٌزِٓ فً اٌٍغح 

االٔىٍٍزٌح 

ٚاٌزِٓ تاٌٍغح اٌؼشتٍح  

ِماسٔح اٌزِٓ تٍٓ االٔىٍٍزٌح 

ٚاٌؼشتٍح 

 

 اٌٛلد ٚاٌزِٓ

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  10 -9

 أسثٛػٍا

أسٍٛب اٌفؼً 

 أسٍٛب اٌفؼً فً اٌٍغح االٔىٍٍزٌح

 اسٍٛب اٌفؼً

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ   11-12

 أسثٛػٍا
أسٍٛب اٌفؼً فً اٌٍغح اٌؼشتٍح  

ِماسٔح أسٍٛب اٌفؼً تٍٓ اٌٍغرٍٓ 

 

 

 اٌفؼًاسٍٛب 

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  13-14

 أسثٛػٍا

اٌسٍٛن فً اٌفؼً تاالٔىٍٍزٌح 

ِماسٔح  

 اٌسٍٛن فً اٌفؼً اٌسٍٛن فً اٌفؼً تاٌؼشتٍح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  15-16

 أسثٛػٍا

ِماسٔح اٌسٍٛن فً  اٌفؼً تٍٓ 

اٌٍغرٍٓ اٌجٍّح االسٍّح 

األسّاء فً اٌٍغح االٔىٍٍزٌح 

 

 اٌسٍٛن فً اٌفؼً

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  18 -17

 أسثٛػٍا

األسّاء فً اٌٍغح اٌؼشتٍح 

ِماسٔح اٌجٍّح االسٍّح تٍٓ 

اٌٍغرٍٓ 

 

 اٌجٍّح االسٍّح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  19-20

 أسثٛػٍا

اٌؼذد ٚاٌجٕس ٚاٌذاٌح 

ِماسٔح تٍٓ اٌؼذد ٚاٌجٕس 

 اٌؼذد ٚاٌجٕس ٚاٌذاٌح ٚاٌذاٌح تٍٓ اٌٍغرٍٓ

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  21  -20

 أسثٛػٍا
ِماسٔح تٍٓ اٌؼذد ٚاٌجٕس 

 E & Aٚاٌذاٌح فً ٚ
 اٌؼذد ٚاٌجٕس ٚاٌذاٌح

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 
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 انثُُح انرحرُح  .6

 :A Contrastive Grammar of English & Arabic by ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

Yowell Y. Aziz 
ورة اٌٍغح اٌؼشتٍح اٌرً ذذرٛي ٔفس اٌّٛاضٍغ إٌّاظشج ٌٍغح  (  انًصادر)ـ انًزاجع انزئُسُح 2

 االٔىٍٍزٌح

 اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها                

 ( .... ,انرقارَز , انًجالخ انعهًُح ) 
 الٌٛجذ

يىاقع االَرزَُد , االنكرزوَُحب ـ انًزاجع 

.... 
االٔرشٍٔد ٌٍذصٛي ػٍى ِصادس فً ٔفس اٌّٛاضٍغ َاسرخذا  

 
 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .7

  ذذذٌذ ِٛاضٍغ ٌٍمَٛ اٌطٍثح ترمذٌّٙا تّا ٌخص اٌّمشس اٌذساسً ِغ االسرؼأح تاٌّصادس ٚاالِثٍح اٌخاسجٍح 

 
 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  23  -22

 أسثٛػٍا
اٌجًّ اٌّشوثح ٚاٌجًّ اٌّؼمذج   

فً اٌٍغرٍٓ  

/ اٌجًّ اٌّشوثح ٚاٌّسٕذج 

ِماسٔح تٍٓ اٌٍغرٍٓ 

 اٌجًّ اٌّشوثح ٚاٌّؼمذج

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  25  -24

 أسثٛػٍا
اٌّثًٕ ٌٍّجٙٛي تاٌٍغح 

االٔىٍٍزٌح ٚاٌّثًٕ ٌٍّجٙٛي 

تاٌٍغح اٌؼشتٍح 

اٌّماسٔح تٍٓ اٌٍغرٍٓ 

 

 اٌّثًٕ ٌٍّجٙٛي

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  28  -26

 أسثٛػٍا
اٌىالَ اٌّثاشش ٚغٍش اٌّثاشش 

تاٌٍغح االٔىٍٍزٌح 
 اٌىالَ اٌّثاشش ٚغٍش اٌّثاشش

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

ساػراْ  30  -29

اٌىالَ اٌّثاشش ٚغٍش اٌّثاشش   أسثٛػٍا

تاٌٍغح اٌؼشتٍح ِٚماسٔح تٍٓ 

اٌٍغرٍٓ 

 اٌّثاشش ٚغٍش اٌّثاشش اٌىالَ

ششح اٌّادج  

 تّشاسوح اٌطٍثح

اٌّشاسوح فً 

إٌّالشح ٚإجشاء 

اِرذأاخ ٌٍِٛح 

شفٌٛح –ٚشٙشٌح 

 ٚذذشٌشٌح

      


