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 نموذج وصف المقرر
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 أْذاف انًمزر .8

 معرفة الطالب باساسيات حتليل اخلطاب ومداخله  وادواته وتطبيقاته 

 معرفة الطالب بتحليل النصوص االنكليزية مبختلف انواعها وسياقاهتا
 
 
 
 

 
 

 

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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 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى يمزراخ اليخزض .10

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
 لذرج انطانة ػهٗ االدران انًؼزفٙ نُظزٚاخ ذحهٛم انخطاب -1أ

 ذؼزٚف انطانة تاصرخذاو انرمُٛاخ انذٚصح فٙ ذحهٛم َصٕص يخرهفح -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يمزرانخاصح تال ٚحانًٓاراخاألْذاف   -ب 

 ال تذ يٍ اٌ ٚكٌٕ نهطانة يٓاراخ فكزٚح ػانٛح فٙ ذحهٛم إَاع انخطاب كراتح ٔشفاْح  –1ب

 يُالشح َظزٚاخ ذحهٛم انخطاب  –2ب

 اٌ ٚكٌٕ نذٖ انطانة يٓارج فٙ كراتح انثحٕز انًرؼهمح ترحهٛم انخطاب  –3ب

     -4ب
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

اصرخذاو اصهٕب انرحأر  -اصرخذاو االَرزَٛد  فٙ االطالع ػهٗ احذز انًصادر -اصرخذاو ٔصائم اٚضاح

 ذكهٛف انطهثح تانٕاجثاخ انٕٛيٛح ٔيُالشح ٔجٓح انُظز انًخرهفح  -ٔانُماط داخم انذرس

 

 
 طزائك انرمٛٛى      

 ذمٛٛى يُالشاخ داخم انذرس –ٔاجثاخ تٛرٛح  -ايرحاَاخ لصٛزج–ايرحاَاخ فصهٛح َٔٓائٛح 

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 اصرؼذاد  االصاذذج تاػطاء كافح انًؼهٕياٌ انُظزٚح ٔانرطثٛمٛح -1ض

 انؼًم انجًاػٙ داخم انًحاضزج تشكم فؼال -2ض

 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ انحٕار ٔانُماط ٔاتذاء ارائٓى حٕل انًٕاضٛغ انًطزٔحح-3ض

   -4ض

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 كًا اشٛز اػالِ

 
 طزائك انرمٛٛى    

 

 

 كًا اشٛز اػالِ
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(. انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ ) انًُمٕنح انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 ذضهٛى انٕاجثاخ فٙ انٕلد انًحذد-1د

 يٓاراخ انرٕاصم كفزٚك -2د

 االَرزَٛد فٙ انثحساصرخذاو -3د

    -4د
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 تُٛح انًمزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انضاػاخ األصثٕع

 انًطهٕتح
أٔ / اصى انٕحذج 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

اػطاء انطانة يمذيح  2 االٔل

 -ػٍ ذحهٛم انخطاب

 ياْٛرّ-ذؼزٚفّ

 –ذحهٛم انخطاب 

 ذؼزٚفّ ٔياْٛرّ
َماشاخ 

 –َظزٚح 

اصرخذاياخ 

 انكرزَٔٛح

ٔاجثاخ تٛرٛح 

-َماشاخ –

 ايرحاَاخ

يؼزفح انطانة تُظزج  2 انصاَٙ

ذارٚخٛح ػٍ ذحهٛم 

 انخطاب

 == == َظزج ذارٚخٛح

يؼزفح انطانة  2 انصانس

تاصاصٛاخ ذحهٛم 

 انخطاب

اصاصٛاخ ذحهٛم 

 انخطاب
== == 

انًؼزفح تًذاخم ذحهٛم  2 انزاتغ

 انخطاب
 == == يذاخهّ

انًؼزفح تًذاخم ذحهٛم  2 انخايش

ذحهٛم –انخطاب 

 انخطاب انُمذ٘ 

 == == انخطاب انُمذ٘

انًؼزفح تؼاللح ذحهٛم  2 انضادس

 انخطاب ٔانُحٕ
 == == انخطاب ٔانُحٕ

انًؼزفح ترحهٛم  2 انضاتغ

 انخطاب ٔانرذأنٛح
 == == انخطاب  ٔانرذأنٛح

انًؼزفح ترحهٛم  2 انصايٍ

 انخطاب ٔانًحادشح
 == == ٔانًحادشحانخطاب 

انًؼزفح ترحهٛم  2 انراصغ

 انخطاب ٔانًجرًغ
 == == انخطاب ٔانًجرًغ

انًؼزفح ترحهٛم  2 انؼاشز

انخطاب ٔػهى نغح 

 انًذَٔاخ

انخطاب ٔػهى نغح 

 انًذَٔاخ
== == 

انحاد٘ 

 ػشز
انًؼزفح تطزق ذحهٛم  2

انُصٕص ٔصائهّ 

 ٔذطثٛماذّ

 == == طزق انرحهٛم

انًؼزفح ترحهٛم  2 انصاَٙ ػشز

انخطاب  يٍ جاَة 

 دالنٙ 

ذحهٛم انخطاب يٍ 

 يُظٕر دالنٙ
== == 

انًؼزفح ترحهٛم  2 انصانس ػشز

انخطاب يٍ جاَة 

 َحٕ٘

ذحهٛم انخطاب يٍ 

 يُظٕر َحٕ٘
== == 

انًؼزفح تانجٕاَة  2 انزاتغ ػشز

انصمافٛح فٙ ذحهٛم 

 انخطاب

انجٕاَة انصمافٛح فٙ 

 ذحهٛم انخطاب
== == 

 == == اصرؼزاض يغ ايرحاٌ  2انخايش 
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انؼًم ػهٗ ذطٕٚز يٓاراخ انطهثح فٙ ذحهٛم انخطاب تاصرخذاو االَرزَٛد ٔاالطالع ػهٗ احذز 

 انًصادرٔانًؼهٕياخ يغ انرزكٛز ػهٗ انجٕاَة انرطثٛمٛح نهًمزر

 

 

 
 

 َٓاٚح انفصم ػشز
      
      
      

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVtKf41ezMAhUGuxQKHVlwDScQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.discourses.org%2FOldArticles%2FCritical%2520discourse%2520analysis.pdf&usg=AFQjCNFdL9yFSXoMQqBPxHBBRY2Vz0EP5A
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انهغاخ/جايؼح تغذاد انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 لضى انهغح االَكهُزَح انًزكز/  ػهًٍ انمضى ال .2

 EPR 809/ انرذاونُح  ريز انًمزر/ اصى  .3

 صاػراٌ اصثىػُا أشكال انحضىر انًراحح .4

 فظهٍ انضُح/ انفظم  .5

 صاػح 30 (انكهٍ)ػذد انضاػاخ انذراصُح  .6

 انجهُم صؼُذرحاب ػثذ . د.و.أ 5/6/2016 ذارَخ إػذاد هذا انىطف  .7
 

 أهذاف انًمزر .8

 .خدميهاعالقة اللغة مبستدراسة 

 .دراسة الكيفية اليت يصدر ويعي هبا الناس فعال تواصليا ، أو فعال كالميا غالبا ما يأيت يف شكل حمادثة

 .البحث عن األسباب اليت تتضافر لتؤدي إىل جناح املتحاورين أثناء إجراء احملادثة أو التخاطب

 .مبادئ للحوار ، يف عالقته الوثيقة مع املقام الذي ينتج فيه الكالمإرساء 

 .كيفية استعمال املتكلمني لألدلة اللغوية أثناء حواراهتم ، ويف صب أحاديثهم ، ويف خضم خطاباهتمدراسة 

 .اللغة لتلك اخلطابات وتلك األحاديث خدميكيفية تأويل مستدراسة 

 .قالسيا لك، وكذ( ، املتكلماخلطيب )منشئ الكالم البحث يف 
 

 

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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 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى يمزراخ اليخزج .10

 هذاف انًؼزفُح األ -أ
. انهغح خذاودراصح اصد-1أ

. شزح كُفُح جزَاٌ انؼًهُاخ اإلصرذالنُح فٍ يؼانجح انًُطىلاخ-2أ

 .شزح أصثاب فشم انًؼانجح انهضاَُح انثُُىَح فٍ يؼانجح انًُطىلاخ -3أ
 .تُاٌ أصثاب أفضهُح انرىاطم انغُز انًثاشز وغُز انحزفً ػهً انرىاطم انحزفً انًثاشز-4أ
  -5أ
   -6أ

 .يمزرانخاطح تال َحانًهاراخاألهذاف   -ب 

. .اٌ َزتظ انطانة تٍُ ذارَخ وذطىر انهغح يٍ َاحُح وػهى انهغح انرذاونٍ يٍ َاحُح اخزي -1ب

 .نغىٌَحهم انُظىص انًخرهفح يٍ يُظىر   -2ب

   -3ب

     -4ب
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

ذذرَثاخ ػًهُح / يُالشاخ / يحاضزاخ َظزَح 

 

 

 
 طزائك انرمُُى      

 

: ذمُُى انطانة َرى ػهً اصاس

انُماشاخ االصثىػُح نًىضىػاخ انًُهج وانىاجثاخ انًُاطح ته - 

كراتح تحث فظهٍ َرى يٍ خالنه ذطثُك خطىاخ انثحث انؼهًٍ  - 

االيرحاٌ انفظهٍ - 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 .َمُش انًذنىل انهغىٌ الٌ َض يٍ وجهح َظز ػهى انهغح انرذاونٍ -1ج

 َطثك يا ذؼهًه ػهً انُظىص انًخرهفح -2ج

- 3ج

   -4ج

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 

 
 طزائك انرمُُى    
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(. انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخظٍ ) انًُمىنح انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 .اٌ َؼًم انطانة ضًٍ فزَك -1د

 .اٌ َظهز لذراخ انرؼهى انذاذٍ -2د

 .اٌ َضرخذو شثكح انًؼهىياخ -3د

    -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 انثُُح انرحرُح  .12

 .Principles of Pragmatics by Leech, G - ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1
- Pragmatics by Levinson, S. C. 
- The Handbook of Pragmatics by 

Laurence R. Horn and Gregory Ward 
(eds.) 

- Pragmatics by Yule, G. 

 تُُح انًمزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انضاػاخ األصثىع

 انًطهىتح
طزَمح  أو انًىضىع/ اصى انىحذج 

 انرؼهُى
 طزَمح انرمُُى

ػض بدراصح .  1 2 1

األفكار انهغىَح فٍ 

يجال ػهى انهغح 

. انرذاونٍ

ذؼزَف انطانة . 2

تطزق انثحث انؼهًٍ 

وكراتره فٍ يجال 

 .ػهى انهغح انرذاونٍ

The Scope of Pragmatics  يحاضزاخ

/ َظزَح 

/  يُالشاخ

ذذرَثاخ 

 ػًهُح

َرى ذمُُى 

انطهثح ػهً 

اصاس 

انُماشاخ 

االصثىػُح 

وانرطثُماخ 

انؼًهُح 

 نًىضىػاخ

 انًُهج
2 2 = Pragmatic Principles = = 

3 2 = - Context and Implicature 
- Aspects of Speech 

Situations 

= = 

4 2 = Speech Acts and Events = = 

5 2 = Speech Act Classification = = 

6 2 = - Direct and Indirect Speech 
Acts 

 - Speech Events 

= = 

7 2 = Reference and Inference = = 
8 2 = Presupposition and 

Entailment 
= = 

9 2 = Presupposition and 
Entailment (Continued) 

= = 

10 2 = Deixis = = 

11 2 = Deixis (Continued) = = 

12 2 = The Politeness Principle = = 
13 2 = Maxims of Politeness = = 

14 2 = The of Context in 
Interpretation 

= = 

15 2 = Features of Context = = 
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 .Pragmatics: An Introduction by Mey, J. L- (  انًظادر)ـ انًزاجغ انزئُضُح 2

 اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىطً تها                

 ( .... ,انرمارَز , انًجالخ انؼهًُح ) 
 ال يوجد

يىالغ االَرزَُد , ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح

.... 
- Implicature and Explicature, an article 

by Carston, R. & Hall, Alison  

 
 خطح ذطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

 

. اكرضاب انًؼزفحذؼزَز يهاراخ انطانة انفزدَح، وكذنك يهاراخ انؼًم انجًاػٍ، فٍ  -

 

ذًُُح لذرج انطانة ػهً االصرفادج يٍ انًؼهىياخ انًرىفزج ػهً شثكح اإلَرزَد يٍ حُث كُفُح انحظىل ػهً  -

. انًؼهىيح، وكُفُح انرحمك يٍ طحرها، وكُفُح اصرخذاو انشثكح فٍ يجال يُاهج انثحث
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 و١ٍح اٌٍغاخ/ظاِؼح تغذاد اٌّؤعغح اٌرؼ١ّ١ٍح .1

 لغُ اٌٍغح االٔى١ٍض٠ح اٌّشوض/  ػٍّٟ اٌمغُ اي .2

   EMR 805/  طشق تحس سِض اٌّمشس/ اعُ  .3

 أعثٛػ١اعاػراْ  أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح .4

 فصٍٟ اٌغٕح/ اٌفصً  .5

 عاػح 30 (اٌىٍٟ)ػذد اٌغاػاخ اٌذساع١ح  .6

 اٌع١ًٍ عؼ١ذسحاب ػثذ . د.َ.أ 22/5/2016 ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اٌٙذف ِٓ ذذس٠ظ ٘زٖ اٌّادج ٌطٍثح اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا ٘ٛ اػذاد اٌطٍثح اػذادا ػ١ٍّا ١ٌصثحٛا اعاذزج ٚتاحص١ٓ 

 .ِٕٙع١١ٓ ٚذٛظ١ُٙٙ اٌرٛظ١ٗ اٌصح١ح ١ٌرفشغٛا ٌٍثحٛز ٚاٌذساعاخ اٌؼ١ٍّح االواد١ّ٠ح

الششاء اٌّؼشفح االٔغا١ٔح تّا ٠مذِٛٔٗ ِٓ ِشاسواخ ظادج ذخش٠ط تاحص١ٓ اواد١١ّ٠ٓ ٠ّرٍىْٛ اٌٛعائً اٌؼ١ٍّح 

 جفٟ ِعاالخ ذخصصُٙ ٠ٚرحٍْٛ تاالخالق اٌغا١ِح اٌرٟ ٟ٘ ػذج اٌثاحس فٟ ٘زا ا١ٌّذاْ ِصً االِاْ

 .ٚاٌصذق

اطالع اٌطٍثح ػٍٝ ِا ٠مذِٗ اٌّخرصْٛ ِٓ ٔظش٠اخ فٟ ١ِذاْ اٌثحس اٌؼٍّٟ ٚاالطالع ػٍٝ ِٕا٘ط اٌثحس 

 .ذم١ٕاخ اٌثحساٌؼٍّٟ ٚدساعح 

 

 

 

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 اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚاٌرم١١ُ ِمشساخ ايِخشض .10

 ٘ذاف اٌّؼشف١ح األ -أ
. أْ ٠رؼشف اٌطالب ػٍٝ ِفَٙٛ اٌثحس اٌؼٍّٟ، ٚأ١ّ٘رٗ ، ٚأغشاضٗ 1أ

. أْ ٠رّىٓ اٌطالب ِٓ ِؼشفح ِشاحً اٌؼًّ فٟ اٌثحس اٌؼٍّٟ ، ِٕٚٙط اٌؼًّ فٟ وً ِشحٍح -2أ

. تّٕا٘ط اٌثحس اٌؼٍّٟأْ ٠ٍُ اٌطالب  -3أ

 ..أْ ٠ؼشف ِفَٙٛ اٌذساعاخ اٌغاتمح ِٚشاظؼرٙا-4أ
 .أْ ٠ؼّشف اٌطاٌة أٔٛاع ِصادس اٌثحس -5أ
أْ ٠ؼّذد اٌطاٌة أدٚاخ اٌثحس   -6أ

. أْ ٠ث١ِّٓ اٌطاٌة طشق اٌثحس ػٓ اٌّؼٍِٛاخ ِٓ ِصادس٘ا اٌّرٕٛػح  -7أ

. أْ ٠ؼشف طش٠ك ذٛش١ك اٌّؼٍِٛاخ -8أ

 .تصفاخ اٌثاحس اٌؼ١ٍّحإحاطح اٌطاٌة  -9أ
 .ِمشساٌخاصح تاي ٠حاٌّٙاساخاأل٘ذاف   -ب 

أْ ٠طثك ِؼا١٠ش أدٚاخ اٌثحس اٌؼٍّٟ  -1ب

أْ ٠صُّ ٠ٚطثك أدٚاخ اٌثحس   -2ب

أْ ٠ٛشك ِشاظغ اٌثحس فٟ اٌّرٓ ٚلائّح اٌّشاظغ   -3ب

أْ ٠طثك طش٠مح ذحم١ك اٌّخطٛطاخ    -4ب

اٌحاعٛب أْ ٠ثحس ػٓ اٌّؼٍِٛاخ تاعرخذاَ  -5ب

أْ ١ّ٠ض ت١ٓ ِصادس اٌثحس  -6ب

أْ ٠حًٍ اٌطاٌة اٌٛشائك اٌراس٠خ١ح  -7ب

. ذؤ١ً٘ اٌطالب ٌرحم١ك ِؼا١٠ش اٌعٛدج فٟ اٌثحس اٌؼٍّٟ  -8ب

. ستظ اٌطاٌة تاٌّصادس ٚاٌّشاظغ ٚاٌّىرثاخ اٌؼ١ٍّح   -٩ب

 أْ ٠خراس إٌّٙط إٌّاعة ٌٍّشىٍح اٌثحص١ح -10ب
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ      

 

جٞ ذذس٠ثاخ ػًّ/ ِٕالشاخ / ِحاضشاخ ٔظش٠ح 

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ      

 

 :ذم١١ُ اٌطاٌة ٠رُ ػٍٝ اعاط

 إٌماشاخ االعثٛػ١ح ٌّٛضٛػاخ إٌّٙط ٚاٌٛاظثاخ إٌّاطح تٗ -

 وراتح تحس فصٍٟ ٠رُ ِٓ خالٌٗ ذطث١ك خطٛاخ اٌثحس اٌؼٍّٟ  -

 االِرحاْ اٌفصٍٟ -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛظذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  -ض

ذثٕٟ األعٍٛب اٌؼٍّٟ فٟ اٌثحس ِٓ خالي احرشاَ ظ١ّغ اٌمٛاػذ اٌؼ١ٍّح اٌّطٍٛتح ٌذساعح اٌّٛضٛع -1ض

 .

. اٌرؼشف ػٍٝ طث١ؼح ٚ أ١ّ٘ح اٌثحس اٌؼٍّٟ ٚ اٌذساعاخ ا١ٌّذا١ٔح-2ض

. اٌرؼشف ػٍٝ ِىٛٔاخ ٚ ػٕاصش اٌثحس اٌؼٍّٟ -3ض
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. اٌرضٚد تآ١ٌاخ ٚ أدٚاخ اٌثحس اٌؼٍّٟ ٚ طشق اعرخذاِٙا -4ض

االطالع ػٍٝ اٌذساعاخ اٌغاتمح ٚ ِصادس اٌّؼٍِٛاخ ٚ اٌّشاظغ اٌؼ١ٍّح ٚ أعظ اٌرٛش١ك ٚ  -5ض

. اإلٔرشٔد فٟ اٌثحس اٌؼٍّٟ

. ٚ و١ف١ح ذح١ًٍ إٌرائط ٚ ذفغ١ش٘ا  SPSSاٌرذسب ػٍٝ األعا١ٌة اإلحصائ١ح ٚ اٌرح١ًٍ اإلحصائٟ  -6ض

ػح تؤ١ّ٘ح اٌثحس اٌؼٍّٟ ٚ دٚسٖ فٟ ذ١ّٕح ذ١ّٕح االذعا٘اخ ٚ اٌم١ُ اٌرٟ ذغُٙ فٟ ذى٠ٛٓ اٌمٕا -7ض

. اٌّعرّؼاخ ٚ ذمذِٙا

 
 طشائك اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ     

 

 وّا اش١ش اػالٖ

 

 
 طشائك اٌرم١١ُ    

 

 وّا اش١ش اػالٖ

 

 

 
(. اٌّٙاساخ األخشٜ اٌّرؼٍمح تمات١ٍح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخصٟ ) إٌّمٌٛح اٌرؤ١ٍ١٘ح اٌؼاِح ٚ اٌّٙاساخ -د 

. ػٍٝ ِٕا٘ط اٌثحس اٌؼٍّٟاٌطاٌة أْ ٠رؼشف -1د

. أْ ٠ؼشف اٌطاٌة اٌّفا١ُ٘ األعاع١ح فٟ اٌثحس اٌؼٍّٟ -2د

. أْ ٠ثحس اٌطاٌة ػٓ ِصادس اٌّؼٍِٛاخ تاٌطش٠مح إٌّاعثح -3د

. أْ ٠صُّ اٌطاٌة أدٚاخ اٌثحس -4د

. أْ ٠طثك اٌطاٌة إٌّٙط اٌؼٍّٟ فٟ ذٛش١ك إٌصٛص ِٓ ِصادس٘ا -5د

 .ِٙاساخ واف١ح إلػذاد أتحاز ػ١ٍّح أْ ٠ىرغة -6د
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 ت١ٕح اٌّمشس .11

ِخشظاخ اٌرؼٍُ  اٌغاػاخ األعثٛع

 اٌّطٍٛتح
أٚ / اعُ اٌٛحذج 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مح اٌرم١١ُ طش٠مح اٌرؼ١ٍُ

1 2 

فُٙ ٚاعر١ؼاب  -

اٌّٛضٛػاخ اٌّرصٍح 

ٌىراتح  تاألعظ اٌؼاِح

 .اٌثحس اٌؼٍّٟ

ذ١ّٕح لذساخ اٌطاٌة  -

فٟ ِعاي اٌثحس اٌؼٍّٟ، 

أٞ ذ١ّٕح لذسذٗ ػٍٟ 

إدسان ٚفُٙ ٚاعر١ؼاب 

 .اٌّؼا١٠ش اٌرٟ ٠غرٕذ إ١ٌٙا

Preliminary 
Considerations: 

Why do research? 

ِحاضشاخ 

/ ٔظش٠ح 

/ ِٕالشاخ 

ذذس٠ثاخ 

 ػ١ٍّح

٠رُ ذم١١ُ 

اٌطٍثح ػٍٝ 

اعاط 

إٌماشاخ 

االعثٛػ١ح 

ٚاٌرطث١ماخ 

اٌؼ١ٍّح 

ٌّٛضٛػاخ 

 إٌّٙط

2 = = 
The Selection of a 
Research Design = = 

3 = = Research Methods = = 
4 = = Finding a Topic = = 

5 = = 
Gathering Sources 
Online 

= = 

6 = = 
Gathering sources 
in the Library 

= = 

7 = = 
Review of the 
Literature 

= = 

8 = = 

 .Writing 
Strategies and 
Ethical 
Considerations 

= = 

9 = = 
Understanding 
and Avoiding 
Plagiarism 

= = 

10 = = 
Writing Effective 
Notes and 
Creating Outlines 

= = 

11 = = 
Drafting the Paper 
in an Academic 
Style 

= 
 

= 

12 = = 

Blending 
Reference Material 
into Your Writing 
by Using MLA 
Style 

= = 

13 = = 
Writing in APA 
Style 

= = 

14 = = 
Style Sheet for 
Papers in 
Linguistics 

= = 

15 = = Your Guide to your = = 
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 اٌث١ٕح اٌرحر١ح  .12

 :Creswell, J. (2013). Research Design - ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍٛتح 1
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches 
- Additional readings as assigned by the 
instructor. 
 

 Lester, J. D. & Lester, Jr. J. D. (2012). Writing (  اٌّصادس)ـ اٌّشاظغ اٌشئ١غ١ح 2
Research Papers: A Complete Guide 

 اـ اٌىرة ٚاٌّشاظغ اٌرٟ ٠ٛصٝ تٙا                

 ( .... ,اٌرماس٠ش , اٌّعالخ اٌؼ١ٍّح ) 
 ال يوجد

ِٛالغ االٔرش١ٔد , ب ـ اٌّشاظغ االٌىرش١ٔٚح

.... 
- The Elements of an Effective Dissertation and 

Thesis 
 Dissertation Title 
 Dissertation Abstract 

- Style Sheet for Papers in Linguistics 
- Your Guide to your Bibliographic Citation: 

MLA Citation Style 
 
 خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 

ِٙاساخ اٌطاٌة فٟ اٌرؼاًِ ِغ اٌّغائً اٌّرصٍح االوصاس ِٓ اٌرطث١ماخ اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ِٓ شؤٔٙا اْ ذؼضص  -

.  تإٌٛاحٟ اٌشى١ٍح ٌىراتح األتحاز اٌؼ١ٍّح، ذٛش١ك اٌّشاظغ، ٚاإلخشاض إٌٙائٟ ٌٍؼًّ اٌثحصٟ، ٚغ١ش رٌه

 

. ِٙاساخ اٌؼًّ اٌعّاػٟ، فٟ اورغاب اٌّؼشفح ٌهذؼض٠ض ِٙاساخ اٌطاٌة اٌفشد٠ح، ٚوز -

 

ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌّرٛفشج ػٍٝ شثىح اإلٔرشٔد ِٓ ح١س و١ف١ح اٌحصٛي ػٍٝ ذ١ّٕح لذسج اٌطاٌة ػٍٝ االعرفادج  -

. اٌّؼٍِٛح، ٚو١ف١ح اٌرحمك ِٓ صحرٙا، ٚو١ف١ح اعرخذاِاٌشثىح فٟ ِعاي ِٕا٘ط اٌثحس

 
 

 

Bibliographic 
Citation: MLA 
Citation Style 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 انهغاخ انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى انهغح االنكهُزَح    انًشكز/  ػهًٍ انمسى ال .2

 EST 806/  األسهىتُحػهى  سيز انًمشس/ اسى  .3

 أسثىػُا اخساع 3 أشكال انحضىس انًراحح .4

 فظهٍ انسنح/ انفظم  .5

 ساػح 45 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 إتشاهُىسَاع خهُم . د.أ 2016/  5/  15 ذاسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 نؼهى االسهىتُحانؼايح  األساسُح انطالب تانًفاهُى يؼشفح -1
 انطالب تؼاللح ػهى االسهىتُح تفشوع ػهى انهغحيؼشفح  -2
 يؼشفح انطالب تطشق انرحهُم انهغىٌ وفما نًىدَالخ ػهى انهغح االسهىتُح -3

 
 
 

 
 

 

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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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى يمشساخ اليخشض .10

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 انطهثح تانًفاهُى األساسُح فٍ ػهى انهغح األسهىتُحيؼشفح  -1أ

 انطهثح تطشق انرحهُم األسهىتٍ حسة يذاسس ويناهط ػهى انهغحيؼشفح  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يمشسانخاطح تال َحانًهاساخاألهذاف   -ب 

 .نهنظشَاخ األسهىتُح ونظشَاخ ػهى انهغح االنكهُزَحذًكُن انطهثح ين انرحهُم واالسرنراض طثما   –1ب

    -2ب

   -3ب

     -4ب
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 انًطانؼاخ انخاسظُح، اسرخذاو انشثكح انًؼهىياذُح انذونُح، اننشاط انظفٍ ، جانُىيٍ اخانىاظة

 

 
 طشائك انرمُُى      

 

 كراتح تحس فظهٍ، اخرثاساخ فظهُح ونظف فظهُحانًنرظى، انحضىس  ، انُىيُح انًشاسكح انظفُح -1

 
 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

انفشو لاخ انعىهشَح تُن ػهى األسهىتُح تاػرثاسه احذ فشوع ػهى انهغح واننمذ األدتٍ يؼشفح انطانة  -1ض

 .انًرؼهك تاخرظاص األدب 

  -2ض
- 3ض

   -4ض

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 .انُىيُح، ػشع ذحهُالخ نغىَح تاسرخذاو نظشَاخ ػهى انهغح وػهى االسهىتُح ينالشح انىاظثاخ

 
 طشائك انرمُُى    

 

 اخرثاساخ أسثىػُح وفظهُح –انثحىز انفظهُح  –انرماسَش انُىيُح  –اننشاط انفشدٌ وانعًاػٍ 
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 انثنُح انرحرُح  .12

 Leech, G. N. & Short M. (1981) Style in -1 ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1
Fiction. London: Longman. 

2- Short, M. (1996) Exploring the 
Languages of Poems, Plays & Prose. 
London: Longman. 

3- Verdonk, P. (2002) Stylistics. London: 
Routhledge. 

(. انرىظُف وانرطىس انشخظٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح ) انًنمىنح انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 .نهنًارض انًؼرًذج فٍ ػهى األسهىتُح ذؼهى كُفُح إظشاء ذحهُم اننظىص انهغىَح انًخرهفح وفما -1د

  -2د
- 3د

    -4د

 تنُح انًمشس .11

أو / اسى انىحذج  يخشظاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

1-2 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش ذؼاسَف األسهىتُح يؼشفح يفاهُى االسهىتُح

 وذحشَشَح

3-4 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش ػهى انهغح واألسهىتُح يؼشفح يسرىَاخ انهغح

 جوذحشَشٌ

5-6 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش ذحهُم نظىص يؼشفح  يسرىَاخ انرحهُم

 جوذحشَشٌ

7-8 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش أنىاع انرمذَى يؼشفح أنىاع انخطاب

 جوذحشَشٌ

9-10 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش أنىاع ػهى انرذاونُح يؼشفح  أنىاع انرذاونُح

 جوذحشَشٌ

10-12 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش ذحهُم نظىص نض كايميؼشفح ذحهُم 

 جوذحشَشٌ

12-15 3 
ساػاخ 

 أسثىػُا

يؼشفح األسهىتُح 

 وانًحادشح
اخرثاساخ نماشُح  ذماسَش ونماش األسهىتُح وانًحادشح

 جوذحشَشٌ
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 .Black, E. (2006) Pragmatic Stylistics -1 (  انًظادس)ـ انًشاظغ انشئُسُح 2
Edinburgh University Press. 

2- Simpson, P. (2004) Stylistics. 
London:Routhledge. 

 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىطً تها                

 ( .... ,انرماسَش , انًعالخ انؼهًُح ) 
1- Lingua   2- Language   3- Pragmatics 

يىالغ االنرشنُد , ب ـ انًشاظغ االنكرشونُح

.... 
http://www.thelinguistlist.com/ 

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

 .االسرؼانح تانكرة وانًعالخ  انؼهًُح انحذَصح -1
 .االسرؼانح تًىالغ ػهى انهغح ػهً انشثكح انًؼهىياذُح انحذَصح -2

 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 عبيؼخ ثغذاد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 نٛضٚخلسى انهغخ االَظ انًشكض/  ػهًٙ انمسى ال .2

 سيض انًمشس/ اسى  .3
 EMO 801/ ػهى انصشف  

 أضكبل انحضٕس انًزبحخ .4
 أسجٕػٛبسبػبد  3

 انسُخ/ انفصم  .5
2015-2016  

 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6
 سبػخ  45

 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
 كشٚى يٓذ٘ ػُبٚخ. د. و.أ 2016َٛسبٌ  25

 أْذاف انًمشس .8

 انزؼشف ػهٗ انزطٕس انزأسٚخٙ نؼهى انصشف .1

ٔ فٓى انًطكالد انٕصفٛخ نخبصٛخ اإلَزبعٛخ , انزؼشف ػهٗ أًَبط رطكٛم انًفشدح .2

 .فٙ انهغخ اإلَغهٛضٚخ 

 انزؼشف ػهٗ يبْٛخ انًفشدح ٔ يكَٕبرٓب انصشفٛخ -3                                

انزؼشف ػهٗ أْى انمضبٚب انصشفٛخ انٙ ٚزُبٔنٓب انصشفٌٕٛ فٙ ْزا انحمم انًؼشفٙ  .4

 ٔ دساسزٓب يٍ ٔعٓخ َظش رٕنٛذٚخ

 

انٕسبئم انزحهٛهٛخ انزٙ رٕفشْب انًؼبنغخ انزٕنٛذٚخ فٙ يمبسثخ انمضبٚب انصشفٙ فٙ انهغبد اإلطالع ػهٗ   -5

 انًًزُٕػخ

 

 

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



 
 

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يمشساد اليخشط .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 يؼشفخ ثُبء انًفشداد فٙ انهغخ اإلَغهٛضٚخ -1أ

 يؼشفخ إَٔاع انًفشداد -2أ

 يؼشفخ ألسبو انكالو ٔ ٔظٛفخ كم يُٓب   -3أ

 دساسزٓب فٙ نغبد يخزهفخ -4أ
  -5أ

 

  .يمشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

 انًحبضشحإنمبء  –1ة

 انمذسح ػهٗ رٕظٛف انًمباسثبد انًزُٕػخ فٙ ضشػ انظٕاْش انصشفٛخ ٔ رفسٛش يطكالرٓب  –2ة

 انمذسح ػهٗ انُمبش فٙ انمضبٚب انصشفٛخ ٔ أثذاء انشأ٘ فٛٓب  –3ة

 إٚشاد انطٕاْذ ٔ األيضهخ ػهٗ انظٕاْش انصشفٛخ يٍ انهغزٍٛ اإلَغهٛضٚخ ٔ انؼشثٛخ    -4ة
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

رمذٚى انطبنت نهًٕضٕع ٔ يُبلطزّ فّٛ ٔ اإلعبثخ ػهٗ األسئهخ ٔ اإلسزفسبساد انزٙ ٕٚسدْب انطالة 

 اٜخشٌٔ

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 اإليزحبٌ َصف انفصهٙ ٔ انًحبضشح انزٙ ٚهمٛٓب انطبنت ٔ انجحش انز٘ ٚمذيّ ٔ انٕاعجبد انُمبضٛخ

 األسجٕػٛخ ٔ انًطبسكخ فٙ انُمبش

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 إثذاء األسئهخ  انُمبضٛخ -1ط

 رحهٛم انظٕاْش انصشفٛخ انًٕعٕدح فٙ انهغبد -2ط

 إصبسح فضٕل انطالة نهزحش٘ ػٍ انظٕاْش انصشفٙ انًٕعٕدح فٙ نغزٓى األو -3ط

 إسزحصبل آسائٓى حٕل رهك انظٕاْش -4ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 كًب ركش اػالِ

 

 
 طشائك انزمٛٛى    



  

 انُمبضبد انطفٕٚخ ٔ انزحشٚشٚخ

 

 

 
(. انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انطخصٙ ) انًُمٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

انمذسح ػهٗ رفسٛش يؼبَٙ انًفشداد ٔفمًب ألعضائٓب انصشفٛخ ٔ انزٙ ًٚكٍ أٌ رًُضَم عًاًل فٙ نغخ  -1د

 نكُٓب عًٌم فٙ انهغخ اإلَغهٛضٚخ نٓب يفشداد كم يُٓب عضء صشفٙ , أ٘ انؼشثٛخ, انطبنت األو

ٔ ُْب َزحذس , انطبنت انمذسح ػهٗ انزفكش فٙ أصٕل انًفشداد انًسزؼًهخ فٙ انهغبد انزٙ ٚزحذصٓب -2د

 ػٍ انؼشثٛخ انهغخ األو ٔ انهغخ اإلَغهٛضٚخ انزٙ ٚزؼهًٓب

 انمذسح ػهٗ إنمبء انًحبضشاد ػهٗ يسزٕٖ انذساسبد انؼهٛب -3د

  إًَبء سٔػ انزجبحش ٔ انُمبش حٕل ْكزا أيٕس يغ اٜخشٍٚ يٍ صيالئّ ٔ ألشاَّ -4د



 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Katamba, F. and Stonham, J. (2006) ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
Morphology  

 Aronoff, M. and Fudeman, K. (2011) What-1 (  انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2
is Morphology.  
2- Haspelmath, M. and Sims, A. D. (2010) 
Understanding Morphology 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1-2 

سبػبد  3

 اسجٕػٛب

  

 

يمذيخ فٙ ػهى 

انًفبْٛى , انصشف

انسٛبسخ , االسبسٛخ

انًزجؼخ فٙ دساسخ ْزِ 

انًبدح  

يمذيخ : ػهى انصشف

ٔ ػاللزّ يغ , رأسٚخٛخ

 انؼهٕو انهغٕٚخ األخشٖ

انًحبضشح ٔ 

 انُمبش

 اإليزحبٌ

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

3-4 

سبػبد  3

 اسجٕػٛب

انًٕسفٛى  ٔاالضبفبد 

إَاع االضبفبد 

ٔرًبسٍٚ نهزذسٚت ػهٗ 

 ْزِ انًفبْٛى 

يؼشفخ اٌ انكهًخ 

يكَٕخ يٍ أعضاء 

 صشفٙ رٔاد يؼُٗ

انًحبضشح ٔ 

 انُمبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

5-7 

سبػبد  3

 اسجٕػٛب

رؼشفٓب , انكهًخ  

ٔإَاػٓب ٔطشق 

ركُٕٚٓب ٔرصشٚف 

 انكهًبد  

األعضاء انصشفٙ 

, اإلػشاثٛخ ٔ اإلضزمبلٛخ

ٔ خبصٛخ انهغخ 

 اإلَزبعٛخ

انًحبضشح ٔ 

 انُمبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

8-10 

سبػبد  3

 اسجٕػٛب

انًؼٕلبد 

انصشفٛخ 

إلَزبط 

, انًفشداد

ٔ طجٛؼخ 

انغزٔس 

 انصشفٛخ

يحذداد اإلَزبعٛخ  

ٔ ػهى , انهغٕٚخ

ٔ , انصشف انمٕنجٙ

ػهى صشف انغزس ٔ 

 انًُظ

انًحبضشح ٔ 

 انُمبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

11-12 

سبػبد  3

طجٛؼخ انزُغًٛبد راد  اسجٕػٛب

انؼاللخ  ثبألعضاء 

 انصشفٛخ

ػهى انصشف 

 انؼشٔضٙ

انًحبضشح ٔ 

 انُمبش

 
 اإليزحبٌ

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

13- 15 

سبػبد  3

كٛفٛخ اٌ انُحٕ ٚزأصش  اسجٕػٛب

 ثبنصشف

انمٕانت انصشفٛخ ٔ 

ٔ , انزضؼٛف انصشفٙ

انشثظ انصشفٙ يغ 

 انٕظبئف انُحٕٚخ 

انًحبضشح ٔ 

 انُمبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش



 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( .... ,انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
كم انكزت ٔ انًشاعغ ٔ انجحٕس ٔ انزمبسٚش انزٙ رُبلص 

 انًٕاضٛغ انصشفٛخ يٍ ٔعٓخ َظش رٕنٛذٚخ

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 ال ٕٚعذ

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

   

 انحذٚضخ ٔ انًصبدس انحذٚضخ نزحذٚش ألسبو انًُٓظ رطغٛغ رٕظٛف انزمبَبد -1

 رطغٛغ انطالة ػهٗ انزؼهى انزارٙ ثئػزًبد طشٚمخ انجحش ٔ كزبثخ انزمبسٚش -2
 رطغٛغ انطالة ػهٗ يًبسسخ  ػًهٛخ إنمبء انًبدح انؼهًٛخ ثأَفسٓى  -3

 

 
 

 
 



  
 1الصفحت 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 انهغاخ انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى انهغح االَكهُزَح    انًشكز/  ػهًٍ انمسى ال .2

 EPP 804/  ػهى انصىذُاخ سيز انًمشس/ اسى  .3

 أسثىػُاساػح  2 أشكال انحضىس انًراحح .4

 فصهٍ انسُح/ انفصم  .5

 ساػح 30 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

  يٍ أسطُفاٌ سساو. د . و . أ  2016/  5/  15 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 انصىذُاخيؼشفح انًفاهُى االساسُح انؼايح انًرؼهمح تؼهى  .9
 انصىذُاخيؼشفح َظشَاخ ويذاسس ػهى  .10
11.  

 
 
 

 
 

 

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

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

 .البرنامج



  
 2الصفحت 

 
  

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى يمشساخ اليخشج .10

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 . انصىذُاخ نؼهى تانًثادئ انؼايح وانشايهح يؼشفح انطانة  -1أ

 انصىذُاختانرفاصُم انضشوسَح نًذاسس وَظشَاخ ػهى يؼشفح انطانة  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يمشسانخاصح تال َحانًهاساخاألهذاف   -ب 

انكراتح وانثحس وانرؼًك فٍ َظشَاخ ويثادئ ال تذ يٍ اٌ َكىٌ نهطانة يهاساخ فكشَح ػانُح فٍ    –1ب

 انصىذُاخ ػهى 

 يهاساخ انرىاصم يغ انثاحثٍُ فٍ انذاخم وانخاسج فٍ يىاضُغ حمم االخرصاص  –2ب

 انصىذُاخ اٌ َكىٌ نذي انطانة يهاسج فٍ كراتح انثحىز انًرؼهمح تؼهى   –3ب

 انصىذُاخ يؼشفح طشائك انثحس واالسرمصاء فٍ يُادٍَ ػهى  -4ب

 

 
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 انىاجة انُىيٍ، انُشاط انصفٍ ، انمشاءج انخاسجُح

 

 
 طشائك انرمُُى      

 

انًُرظى، كراتح تحس فصهٍ، اخرثاس َصف فصهٍ، اخرثاس َهاَح انحضىس  ، انفاػهح انًشاسكح انصفُح -1

 .انفصم

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 انؼًم انجًاػٍ داخم انًحاضشج تشكم فؼال -1ج

  ذشجُغ انطهثح ػهً انحىاس وانُماش واتذاء اسائهى حىل انًىاضُغ انًطشوحح  -2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

  انًشاسكح انصفُح انُىيُح، اسرخذاو انشثكح انًؼهىياذُح، ذمذَى انرماسَش االسثىػُح وانشهشَح

 

 
 طشائك انرمُُى    



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 اخرثاساخ أسثىػُح وفصهُح –انثحىز انفصهُح  –انرماسَش انُىيُح  –انُشاط انُىيٍ انفشدٌ وانجًاػٍ 

(. انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ ) انًُمىنح انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 ذسهُى انىاجثاخ فٍ انىلد انًحذد-1د

 يهاساخ انرىاصم كفشَك -2د

 اسرخذاو االَرشَُد فٍ انثحس-3د

 -4د
  

  بنيت المقرر -11

أو / اسم الوحدة  مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 يذخم يفصم نؼهى انصىذُاخ 2 1

 اَىاع ووظائف
 َظشٌ انصىخ

 
 ششح  يشاسكاخ 

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ وانًذاسسانُظشَاخ  2 2

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ فسهجح االصىاخ  2 3

انصائد وانصايد فٍ انُطك  2 4

 واالحذاز ودوس اػضاء انُطك

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ

يشاجؼح واخرثاساخ وفؼانُاخ  2 5

 ويُالشاخ

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ

 ذمُُح انصائد وانصايد فٍ 2 6

 االحذاز

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ  

انكراتح انصحُحح وفشلها ػٍ  2 7

 انكراتح انصىذُح
 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ 

انًمطؼُح تاَىاػها فٍ ػهى  2 8

 انصىخ وانصىذُاخ
 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ اخرثاساخ نهًؼهىياخ انساتمح 2 9

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ يُالشح يىاضُغ انثحىز  2 10

اػادج انًادج واشاسج انً  2 11

 يصادس خاسجُح ذزكش الحما

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ

انرطشق انً انجًم تاَىاػها  2 12

 يٍ َاحُح انصىخ

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ

انرؼشف ػهً ػًهُرٍ االسرًاع  2 14

 وانرحهُم يغ يُالشح رنك
 تانرفصُم

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ 

طثُؼح انهغح انكاليُح فٍ  2 15

 االَكهُزَح يماسَح تانؼشتُح 

 ششح  يشاسكاخ   َظشٌ انصىخ



  
 4الصفحت 
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 Journal of Phonetics  

 Phonetica 

 IDELTI  
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .12

 .االسرؼاَح تانكرة وانًجالخ  انؼهًُح انحذَثح -1
 .انحذَثحاالسرؼاَح تًىالغ ػهى انهغح ػهً انشثكح انًؼهىياذُح  -2

 
 
 

 



  
 1انصفحخ 

 
  

 ًَىرط وصف انًقرر

 

 وصف انًقرر

 

 

 انهغبد انًؤسسخ انزعهًُُخ .1

 قسى انهغخ االنكهُزَخ    انًزكز/  عهًٍ انقسى ال .2

 EAL 810/  انزطجُقٍ  عهى انهغخ ريز انًقزر/ اسى  .3

 أسجىعُبسبعخ  2 أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 فصهٍ انسنخ/ انفصم  .5

 سبعخ 30 (انكهٍ)عذد انسبعبد انذراسُخ  .6

  يٍ أسطُفبٌ رسبو. د . و . أ  2016/  5/  15 ربرَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

 .يؼرفخ انطبنت نسزرارٍجٍبد انزؼهٍى -1
 .رىضٍح َظرٌبد رؼهى انهغخ -2

 
 
 
 

 
 

 

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

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

 .البرنامج



  
 2انصفحخ 

 
  

 وطزائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى يقزراد اليخزج .10

  هذاف انًعزفُخ األ -أ
  .انًخزهفخ الكزسبة انهغخ نألَىاع  يؼرفخ انطبنت -1أ

  -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يقزرانخبصخ ثبل َخانًهبراداألهذاف   -ة 

 يؼرفخ انطبنت ة ػهى انهغى انزطجٍقً -1ة

 يؼرفخ انطبنت ػهى انهغخ االكزسبة وانزؼهى وانزؼهٍى -2ة

 يؼرفخ انطبنت احبدي انُطق و صُبئًٍ انُطق  -3ة

 االويؼرفخ انطبنت انهغخ االَكهٍزٌخ ورذاخههب يغ انهغخ  -4ة

وربصٍرهب فً انزؼهٍى و انزؼهى  Griceيحذداد و -5ة

 

 

 
 طزائق انزعهُى وانزعهى      

 

انُقبش داخم انقبػخ   -1

االجبثخ ػهى االسئهخ وانزًبرٌٍ -2

 اسزخذاو االَزرَذ  -3

 

 
 طزائق انزقُُى      

 

االيزحبٌ انشهري وانفصهً 

 
 األهذاف انىجذانُخ وانقًُُخ  -ج

  .داخم انقبػخ ويشبركزهواجت انطبنت اكًبل انىاجت ثبنىقذ انًحذد  -1ط

  . فً انزؼهى ورأصٍرهبانحضبرح  ػٍيؼرفخ انطبنت يؼهىيبد   -2ط

- 3ج

   -4ج

  
 طزائق انزعهُى وانزعهى     

يٍ خالل انُقبش انصفً سٍكىٌ نهطبنت انذافغ ثبٌ ٌزؼهى وٌزحذس ثضقخ 

 

 



  
 3انصفحخ 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 طزائق انزقُُى    

 

انًشبركخ انفبػهخ نهطبنت وايزحبٌ انفصهً وانشهري  يٍ خالل

 
(. انًهبراد األخزي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ ) انًنقىنخ انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبراد -د 

 رسهٍى انىاججبد فً انىقذ انًحذد-1د

 يهبراد انزىاصم كفرٌق -2د

 اسزخذاو االَزرٍَذ فً انجحش-3د

 -4د
  

 انًقررثٍُخ  .11

أو / اسى انىحذح  يخرجبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع

 انًىضىع
 طرٌقخ انزقٍٍى طرٌقخ انزؼهٍى

 نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ  يذخم انً عهى انهغً انزطجُقٍ 2 1
 

 شزح  يشبركبد 

عهى انهغخ االكزسبة وانزعهى  2 2

 وانزعهُى

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ  

احبدٌ : نظزح انً انًسزقجم 2 3

 اننطق و ثنبئٍُ اننطق 

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ 

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   اسئهخ واسزفسبراد و ينبقشبد  2 4

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   انحضبرح وربثُزهب فٍ انزعهى 2 5

ورحضُزاد واججبد  2 6

 وينبقشبد

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ  

انهغخ االنكهُزَخ ورذاخم يع  2 7

 انهغخ االو
 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ  

وربثُزهب فٍ  Griceيحذداد    2 8
 انزعهُى و انزعهى

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ  

انقبعخ اسئهخ وينبقشبد فٍ  2 9

 وثحىس انطهجخ

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ  

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   اخزجبر فٍ انًبدح انسبثقخ 2 10

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   سززارُجُبد انزعهُى 2 11

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   يذارس انهغخ وانىاعهب 2 12

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   انهغخ و االقزصبد انهغىٌ 2 14

 شزح  يشبركبد   نظزٌ عهى انهغخ انزطجُقٍ   نغخ االشبرح فٍ انزعهى وانزعهُى  2 15
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 انجنُخ انزحزُخ  .12
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Strategies for Learner Autonomy  

New York USA: Prentice Hall  

 Wray, Alison & Bloomer, Aileen (2006) 

Projects in Linguistics  

A Practical Guide To Researching 

Language (Second Edition) 

London: Hodder Headline Group   

 
 اـ انكزت وانًزاجع انزٍ َىصً ثهب                

 ( .... ,انزقبرَز , انًجالد انعهًُخ ) 
 Tesol  

 Idelti 

 Forum  

 Applied Linguistics 

 
يىاقع االنززنُذ , ة ـ انًزاجع االنكززونُخ

.... 
 The Virtual Linguistics Campus (VLC)  

www.linguistics-online.com  

 IRAQI Virtual Science Library           

http://www.IVSL.org  

 elibraryUSA  

http://iip.r.state.sbu/sites/ir/elibraryusa/def

ault.aspx.  

 
 
 خطخ رطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

 .االسزعبنخ ثبنكزت وانًجالد  انعهًُخ انحذَثخ -1
 .عهى انهغخ عهً انشجكخ انًعهىيبرُخ انحذَثخاالسزعبنخ ثًىاقع  -2

 
 
 

 

http://www.linguistics-online.com/
http://www.ivsl.org/
http://iip.r.state.sbu/sites/ir/elibraryusa/default.aspx
http://iip.r.state.sbu/sites/ir/elibraryusa/default.aspx


  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 انهغاخ انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 قسى انهغح االَكهُزَح    انًزكز/  ػهًٍ انقسى ال .2

 EGL 803/  انؼاو  ػهى انهغح ريز انًقزر/ اسى  .3

 أسثىػُاساػح  2 أشكال انحضىر انًراحح .4

 فصهٍ انسُح/ انفصم  .5

 ساػح 30 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 رَاض خهُم إتزاهُى. د. أ 2016/  5/  15 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 
 أهذاف انًقزر .8

 انؼايح انًرؼهقح تؼهى انهغح االَكهُزَح األساسُحيؼزفح انًفاهُى  .1
 يؼزفح َظزَاخ ويذارس ػهى انهغح انؼاو .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



  
 2الصفحة 

 
  

 وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى يقزراخ اليخزج .10

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 .االَكهُزَحتانًثادئ انؼايح وانشايهح نؼاو انهغح يؼزفح انطانة  -1أ

 تانرفاصُم انضزورَح نًذارس وَظزَاخ ػهى انهغح االَكهُزَحيؼزفح انطانة  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يقزرانخاصح تال َحانًهاراخاألهذاف   -ب 

 ذًكٍُ انطانة يٍ انكراتح وانثحس وانرؼًق فٍ َظزَاخ ويثادئ ػهى انهغح االَكهُزَح  –1ب

    -2ب

   -3ب

     -4ب
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى      

 

 انىاجة انُىيٍ، انُشاط انصفٍ ، انقزاءج انخارجُح

 

 
 طزائق انرقُُى      

 

انًُرظى، كراتح تحس فصهٍ، اخرثار َصف فصهٍ، اخرثار َهاَح انحضىر  ، انفاػهح انًشاركح انصفُح -1

 .انفصم

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

 تانًىاضُغ انشايهح فٍ ػهى انهغح االَكهُزَحيؼزفح انطانة  -1ج

 ذًكٍُ انطانة يٍ انثحس وانرقصٍ فٍ حقم االخرصاص -2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طزائق انرؼهُى وانرؼهى     

  انًشاركح انصفُح انُىيُح، اسرخذاو انشثكح انًؼهىياذُح، ذقذَى انرقارَز االسثىػُح وانشهزَح

 

 
 طزائق انرقُُى    

 

 اخرثاراخ أسثىػُح وفصهُح –انثحىز انفصهُح  –انرقارَز انُىيُح  –انُشاط انُىيٍ انفزدٌ وانجًاػٍ 
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 انثُُح انرحرُح  .12

 Dinneen, F. P. (1966) An Introduction -1 ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1
to General Linguistics. London: Holt. 
Rinehart&Winston. 

2- Robins, R. H. (1964) General 
Linguistics: An Introductory Survey. 

3- Hockett, C. F. (1958) A Course in 
Modern Linguistics.  

 Halliday, M. A. K. (1985) Functional -1 (  انًصادر)ـ انًزاجغ انزئُسُح 2
Grammars 

2- Fromkin, V. et al (2007) An 
Introduction to Linguistics. 

 اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها                

 ( .... ,انرقارَز , انًجالخ انؼهًُح ) 
1- Lingua   2- Language   3- Linguistics 

(. انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ) انًُقىنح انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 االَكهُزَحيؼزفح طزائق انثحس واالسرقصاء فٍ يُادٍَ ػهى انهغح  -1د

 يهاراخ انرىاصم يغ انثاحثٍُ فٍ انذاخم وانخارج فٍ يىاضُغ حقم االخرصاص -2د

- 3د

    -4د

 تُُح انًقزر .11

أو / اسى انىحذج  يخزجاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

ساػراٌ  1-2

 اسثىػُا
اخرثاراخ َقاشُح  ذقارَز وَقاش ػهى انهغح اساسُاخ يؼزفح ػهى انهغح

 وذحزَزَح
ساػراٌ  3-4

 اسثىػُا

اخرثاراخ َقاشُح  ذقارَز وَقاش وظائف ػهى انهغح يؼزفح وظائف انهغح

 جوذحزَزٌ

ساػراٌ  5-7

 اسثىػُا

اخرثاراخ َقاشُح  ذقارَز وَقاش انًذرسح انرقهُذَح يؼزفح انًذارس انقذًَح

 جوذحزَزٌ

ساػراٌ  8-9

 اسثىػُا

اخرثاراخ َقاشُح  ذقارَز وَقاش انًذرسح انرزكُثُح انًذارس انسهىكُحيؼزفح 

 جوذحزَزٌ

ساػراٌ  10-11

 اسثىػُا

اخرثاراخ َقاشُح  ذقارَز وَقاش انًذرسح انرحىَهُح يؼزفح انًذارس انؼقهُح

 جوذحزَزٌ

ساػراٌ  12-13

 اسثىػُا

َقاشُح اخرثاراخ  ذقارَز وَقاش يذارس حذَثح يؼزفح انًذارس انحذَثح

 جوذحزَزٌ

ساػراٌ  14-15

 اسثىػُا

اخرثاراخ َقاشُح  ذقارَز وَقاش ػهىو نغىَح ػايح ػهىو نغىَح ػايح

 جوذحزَزٌ
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يىاقغ االَرزَُد , ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح

.... 
http://www.thelinguistlist.com/ 

 
 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

 .وانًجالخ  انؼهًُح انحذَثحاالسرؼاَح تانكرة  -1
 .االسرؼاَح تًىاقغ ػهى انهغح ػهً انشثكح انًؼهىياذُح انحذَثح -2

 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 عبيؼخ ثغذاد  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 نٛضٚخقسى انهغخ االَظ انًشكض/  ػهًٙ انقسى ال .2

 سيض انًقشس/ اسى  .3
 ESY   807/  ػهى انُظى

 أضكبل انحضٕس انًزبحخ .4
  سبػبد أسجٕػٛب 3

 انسُخ/ انفصم  .5
  سُٕ٘

 (انكهٙ)ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6
 سبػخ  45

 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7
 كشٚىيٓذ٘ ػُبٚخ . د. و. أ  2016َٛسبٌ  25

 أْذاف انًقشس .8

 انزؼشف ػهٗ أٌ ػهى انُظى عضء يٍ ػهى انُحٕ .1

 دساسخ ػهى انُظى يٍ ٔعٓخ َظش رٕنٛذٚخ .2

يؼشفخ اٌ انغًهخ رزكٌٕ يٍ أعضاء َظًٛخ رشرجظ فًٛب ثُٛٓب ثؼًهٛخ يضط صُبئٛخ  -4                                

 .يُزظًخ

ٔانًؼبنى انزٙ رؼزًذ فٙ ربسٛسٓب ػهٗ يجذأ َظشٚخ  انزؼشف ػهٗ َظشٚخ انًجبدٖء .3

 . انُحٕ انكَٕٙ

 

انقذسح ػهٗ انزؼب يم يغ انقضبٚب انُظًٛخ انًخزهفخ  ٔ رفسٛشْب يٍ ٔعٓخ َظش َظشٚبد رؼزًذ فٙ أصٕنٓب  -5

 ػهٗ انًجذأ انزٕنٛذ٘

 

 

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



 
 

 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى يقشساد اليخشط .10

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 يؼشفخ ثُبء انغًم فٙ انهغخ اإلَغهٛضٚخ ٔ اٚضب انؼشثٛخ يٍ ٔعٓخ انُظش انزٕنٛذٚخ -1أ

 يؼشفخ أٌ انغًم رزكٌٕ يٍ أسكبٌ َظًٛخ ٔ أخشٖ ٔظٛفٛخ إػشاثٛخ -2أ

 يؼشفخ يبْٛخ َظشٚخ انُحٕ انكَٕٙ   -3أ

 كبنؼشثٛخ, رهكى انُظشٚخ ػهٗ عًم يٍ نغبد غٛش اإلَغهٛضٚخ رطجٛق يجبا -4أ
  -5أ

 

  .يقشسانخبصخ ثبل ٚخانًٓبساداألْذاف   -ة 

 إنقبء انًحبضشح –1ة

 انقذسح ػهٗ رٕظٛف انًقباسثبد انًزُٕػخ فٙ ضشػ انظٕاْش انُظًٛخ ٔ رفسٛش يطكالرٓب  –2ة

 انشأ٘ فٛٓبانقذسح ػهٗ انُقبش فٙ انقضبٚب انُظًٛخ ٔ أثذاء   –3ة

 إٚشاد انطٕاْذ ٔ األيضهخ ػهٗ انظٕاْش انُظًٛخ يٍ انهغزٍٛ اإلَغهٛضٚخ ٔ انؼشثٛخ    -4ة
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

رقذٚى انطبنت نهًٕضٕع ٔ يُبقطزّ فّٛ ٔ اإلعبثخ ػهٗ األسئهخ ٔ اإلسزفسبساد انزٙ ٕٚسدْب انطالة 

 اٜخشٌٔ

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 

َصف انفصهٙ ٔ انًحبضشح انزٙ ٚهقٛٓب انطبنت ٔ انجحش انز٘ ٚقذيّ ٔ انٕاعجبد انُقبضٛخ  اإليزحبٌ

 األسجٕػٛخ ٔ انًطبسكخ فٙ انُقبش

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ط

 إثذاء األسئهخ  انُقبضٛخ -1ط

 رحهٛم انظٕاْش انُظًٛخ انًٕعٕدح فٙ انهغبد -2ط

 إصبسح فضٕل انطالة نهزحش٘ ػٍ انظٕاْش انُظًٛخ انًٕعٕدح فٙ نغزٓى األو -3ط

 إسزحصبل آسائٓى حٕل رهك انظٕاْش -4ط

  
 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 كًب ركش اػالِ

 

 
 طشائق انزقٛٛى    



  

 انُقبضبد انطفٕٚخ ٔ انزحشٚشٚخ

 

 

 
(. األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انطخصٙ انًٓبساد ) انًُقٕنخ انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

انقذسح ػهٗ رفسٛش يخزهف انغًم ٔفقًب ألعضائٓب انُظًٛخ ٔ انزٙ ًٚكٍ أٌ رخزهف ػٍ َظٛشارٓب فٙ  -1د

 إر أٌ كم نغخ نٓب طجٛؼخ َظًٛخ رخزهف ػٍ األخشٖ , أ٘ انؼشثٛخ, نغخ انطبنت األو

ٔ ُْب َزحذس ػٍ انؼشثٛخ , انقذسح ػهٗ انزفكش فٙ َظى يخزهف انغًم فٙ انهغبد انزٙ ٚزحذصٓب انطبنت -2د

 .انهغخ األو ٔ انهغخ اإلَغهٛضٚخ انزٙ ٚزؼهًٓب

 انقذسح ػهٗ إنقبء انًحبضشاد ػهٗ يسزٕٖ انذساسبد انؼهٛب -3د

  ئّ ٔ أقشاَّإًَبء سٔػ انزجبحش ٔ انُقبش حٕل ْكزا أيٕس يغ اٜخشٍٚ يٍ صيال -4د



 

 :Radford, Andrew (2004) English Syntax -1 ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

An Introduction. Cambridge: CUP. 

2- Van Valin, Robert (2004) An 

Introduction to Syntax. Cambridge: 

CUP. 
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يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ / اسى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

1-2 

سبػبد  3

 أسجٕػٛب 
  

يؼشفخ االسبط انكَٕٙ 

 فٙ ػهى انُظى

, َظشٚخ انُحٕ انكَٕٙ

ٔ َظشٚخ انًجبدا ٔ 

 انًؼبنى

انًحبضشح ٔ 

 انُقبش

 اإليزحبٌ

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

3-4 

سبػبد  3

 أسجٕػٛب 
انًكَٕبد انُظًٛخ 

نهغًم فٙ انهغخ 

 اإلَغهٛضٚخ 

, رُظٛى انًؼبنى انهغٕٚخ

ٔ , ٔ األثٕاة انُحٕٚخ 

 األثٕاة انٕظٛفٛخ

انًحبضشح ٔ 

 انُقبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

5-7 

سبػبد  3

انغًهخ ٔ رٕصٚؼٓب   أسجٕػٛب 

 ٔفقب نًكَٕبرٓب 

انزٕصٚغ انزقٕٚسٙ 

ؼهَّى ًٌ ٔ انغًم ٔ , ان

 أضجبِ انغًم

انًحبضشح ٔ 

 انُقبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

8-10 

سبػبد  3

 أسجٕػٛب 

ػالقبد 

انُظى ثٍٛ 

أعضاء 

ٔ , انغًهخ

يبْٛخ 

انُظشٚخ 

 األدَٕٚخ

ٔ , انؼالقبد انُظًٛخ

 ٔ, انُظشٚخ األدَٕٚخ

يفٕٓو رُقم يكَٕبد 

 انغًم

انًحبضشح ٔ 

 انُقبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

11-12 

سبػبد  3

 أسجٕػٛب 
طجٛؼخ ظبْشرٙ انزقذٚى 

ٔ انزأخٛش فٙ انهغزٍٛ 

 اإلَغهٛضٚخ ٔ انؼشثٛخ

 

رُقم ساط انشكٍ 

انُظًٙ ٔ ٔ يسبَذح 

ٔ رُقم , doانفؼم 

سأط انشكٍ فٙ 

 انؼُبصش اإلسًٛخ

 انًحبضشح ٔ

 انُقبش

 
اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش

13- 15 

سبػبد  3

 أسجٕػٛب 

يقبسثخ انقضبٚب 

انُظًٛخ انًخزهفخ يٍ 

ٔعٓخ َظش ػذح 

 َظشٚبد

 

َظشٚبد َظًٛخ 

 يخزهفخ

انًحبضشح ٔ 

 انُقبش

اإليزحبٌ 

انُصف 

انفصهٙ ٔ 

 كزبثخ انجحش
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 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( .... ,انزقبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
كم انكزت ٔ انًشاعغ ٔ انجحٕس ٔ انزقبسٚش انزٙ رُبقص 

 انًٕاضٛغ انصشفٛخ يٍ ٔعٓخ َظش رٕنٛذٚخ

يٕاقغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 ال ٕٚعذ
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 انحذٚضخ ٔ انًصبدس انحذٚضخ نزحذٚش أقسبو انًُٓظ إػزًبد رٕظٛف انزقبَبد -1

 رطغٛغ انطالة ػهٗ انزؼهى انزارٙ ثئػزًبد طشٚقخ انجحش ٔ كزبثخ انزقبسٚش -2
 رطغٛغ انطالة ػهٗ يًبسسخ  ػًهٛخ إنقبء انًبدح انؼهًٛخ ثأَفسٓى  -3

 

 
 

 
 


