
 
 
 

     
   

  
    

=========================================================  

              ===========================================================================  
      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –الجمھوریة / ش –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                           

 

  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  ولىاأل مقررات الفرقة 
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
  اإلنجلیزیةاللغة : قسم   

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

E031121001  
  :اسم المقرر 

 مقدمة في علم اللسانیات
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولى 
  :التخصص 

  عملى  ـ   48   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 
 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
تعریف الطالب بمبادئ علم اللسانیات وفروعه المختلفة من  

لسانیات اجتماعیة وتحلیل خطاب وعلم الداللة وعلم 
 .التراكیب وغیرها

 :األهداف الجزئیة . ب
  . اللغة أن یتعرف الطالب على خصائص .1.ب

  . أن یتعرف الطالب على فروع علم اللسانیات .2. ب 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
القواعــــــــد اللغویــــــــة للغــــــــة أن یتعــــــــرف الطالــــــــب علــــــــى . 1. أ

اإلنجلیزیــة مــن خــالل أســس علــم الداللــة و علــم التراكیــب و 
م علــــم الصــــوتیات و علــــم الصــــرف و غیرهــــا مــــن فــــروع علــــ

 . اللسانیات

  :المهارات الذهنیة  - ب

بین القواعد اللغویة للغة اإلنجلیزیة  أن یفرق الطالب. 3. ب
  .و نظیرتها فى اللغة العربیة 

ـــــــدالالت اللغویـــــــة للمفـــــــردات و . 4.ب ـــــــب ال أن یحـــــــدد الطال
التراكیب اإلنجلیزیة و تطورها من خالل مبادىء علم الداللة 

. 
المهارات المهنیة  -ج

  :بالمقرر  الخاصة
أن یســـتخدم الطالـــب القواعـــد اللغویـــة الصـــحیحة حـــال . 4.ج

 . تحدثه أو كتابته باللغة اإلنجلیزیة
أن یكتســب الطالــب مهــارة جمــع و عــرض المعلومــات . 6.د  :المهارات العامة  -د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 .بطریقة مالئمة

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

  أصول اللغة  .1
8  2  

  خصائص اللغة  .2
8  2  

مبادئ علم   .3
  2  8  التراكیب

 مبادئ علم الداللة  .4
8  2  

مبادئ اللسانیات   .5
  2  8 االجتماعیة

مبادئ   .6
    2  8 المورفولوجیا

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  : المحدودة
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان الشفوى. 1:                     األسالیب المستخدمة  -أ

   االمتحان التحریرى. 2
  األسبوع السابع. 1      :                   التوقیت  - ب

  األسبوع الرابع عشر. 2      
 :   توزیع الدرجات  - جـ

              1.  25% 
2  .75 % 

  %100:المجموع 
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

 ,Yule,G.;The Study of Language, Longman:                    كتب ملزمة - ب
Essex, UK, 2004.     

  جدال یو  :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :مقرر بیانات ال -1
  :الرمز الكودي 

E031121002  
  :اسم المقرر 

 مدخل إلى المسرحیة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولى 
  :التخصص 

  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب
 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
معرفة أثر الخلفیة الثقافیة والحضاریة والفكریة فى المدارس  

.لمسرحیة ا  
:األهداف الجزئیة . ب  

.أن یقارن الطالب بین المدارس المسرحیة المختلفة. 1.ب  
المختلفــــة فــــى  أن یحلــــل الطالــــب النمــــاذج المســــرحیة .2.ب

  .إنجلترا وأوروبا
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

 أن یحـــــدد الطالــــــب أســــــالیب المســـــرح الفنیــــــة وتقنیاتــــــه. 2. أ
   .األدبیة

أن یســــتنتج الطالــــب الخلفیــــات الثقافیــــة فــــي المــــدارس . 4. أ
  .المسرحیة المختلفة 

أن یتعـــرف الطالـــب علـــى العالقـــة بـــین أدوات المســـرح . 5. أ
 .الفنیة وانعكاساتها الفكریة والفلسفیة والمجتمعیة 

  :المهارات الذهنیة  - ب
النص المسرحي أن یحلل الطالب. 2  

الـــب عملیـــا علـــي مقدرتـــه علـــي القـــراءة أن یبـــرهن الط. 2.ب
  .النقدیة التذوقیة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد المسرحي . 1. ج
أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. ج

  .اإلنجلیزیة للنصوص 
 .ةأن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبی. 4. ج
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :المهارات العامة  -د
  . أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب. 2. د
  .أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
أن یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیـة والثقافـة . 6. د

 .اللغویة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  A Doll’s 
House, Ibsen  8  2  

2.  Arms and the 
Man , Shaw 8  2  

3.  Themes  8  2  
4.  Plot  8  2  
5.  Riders to the 

Sea , Synge 8  2  
6.  Merchant of 

Venice , 
Shakespeare 

4  1  

7.  Characters 4  1  
8.  Critical 

Terms 4  1  
9.  Comparison 4  1    

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

   Introduction to Drama:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د  میرفت عبد الرؤوف          .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031121003    
  :اسم المقرر 

الصرف نحو العربي و ال
 والتراكیب

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
اإللمــــام بعلــــم اللغــــة العربیــــة ونشــــأتها ومســــتویات علــــم . 1.أ 

  . اللغة
   :األهداف الجزئیة . ب
 الثـروة اللفظیـة فـي اللغـة العربیـةالتمكن من طرق نمو  .أ.ب
. 

إدراك العالقة بین اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیـة مـن . 2.ب
 خالل علم اللغـة التقـابلي علـى مسـتویات علـم اللغـة المختلفـة

.  
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یتعــرف الطالــب علــى طــرق اللغــة العربیــة فــي نمــو  .1.أ
. الثروة اللفظیة  

أن یفســـــــــر الطالـــــــــب أهـــــــــم المصـــــــــطلحات والمفـــــــــاهیم . 6.أ
األساســیة التــي تخــص نمــو الثــروة اللفظیــة ومســتویات علــم 

. اللغة  

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یمیـــز الطالـــب بـــین ثقافـــة اللغـــة اإلنجلیزیـــة واللغـــة . 1.أ

. العربیة من خالل عقد مقارنة على مستویات اللغة  
تج الطالــــب الداللــــة اللغویــــة للكلمــــات مــــن أن یســــتن. 4. ب
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 .خالل التطبیق في النص القرآني

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یســتطیع الطالــب قــراءة النصــوص المكتوبــة قــراءة . 2. ج
  .صحیحة

ا كتابـــــة باســـــتخدام . 4. ج ً ـــــا صـــــحیح ً أن ینشـــــئ الطالـــــب نص
 . القواعد النحویة الصحیحة

أن یقـــوم الطالـــب بـــالتعبیر عـــن الكـــالم المطلـــوب فـــي . 2. د  : المهارات العامة -د
 . عبارة یسیرة موجزة

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

طرق نمو الثروة   .1
  2  8  اللفظیة

  2  8  علم اللغة التقابلي  .2
نشأة اللغة   .3

  2  8  اإلنسانیة
مستویات التحلیل   .4

  2  8 اللغوي
البحث في  مناهج  .5

  2  8 اللغة
الفوناتیك   .6

  2  8 والفنولوجیا
تصنیف األصوات   .7

    2  8 اللغویة
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
أسالیب التعلیم والتعلم  -6

للطالب ذوي القدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:             األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100  :   توزیع الدرجات  - جـ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

  ال یوجد:                 كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    مجدى حسین     .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 توصیف مقرر دراسي
 

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
لغة اإلنجلیزیة ال: قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

E031121004   
  :اسم المقرر 

 )ألماني ( لغة أوروبیة ثانیة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولى 
  :التخصص 

  عملى  ـ   48   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 
 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام .أ
  نیة كلغة ثانیة بجانب اللغة االنجلیزیةاجادة اللغة االلما

 :الهداف الجزئیةا.ب 
أن یســـتخدام الطالـــب الكلمـــات والجمـــل البســـیطة التـــي .1.ب

.یستطیع بها التعبیر عن احتیاجاته االولیة باللغة االلمانیة  
أن یكــــون الطالــــب قــــادرعلي قــــراءة نصــــوص بســــیطة .2.ب

. باللغة االلمانیة  
ام جمـل مترابطـة بسـیطة أن یتمكن الطالب من اسـتخد.3.ب

 لوصف اشخاص او اماكن معروفة مسبقا للطالب
أن یتمكن الطالب من كتابة بطاقات بریدیة وخطابات .4.ب

.بسیطة وملئ استمارة تعارف باللغة االلمانیة   
الضماشـــر ( أن یســـتخدم الطالـــب بعـــض القواعـــد مثـــل .5.ب

وال  –االفعــــــال الناقصــــــة  -ضــــــمائر الملكیــــــة –الشخصــــــیة 
AKK. (باتقان .  

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یتعرف الطالب علي الدول المتحدثـة باللغـة االلمانیـة .1.أ .
 . من حیث الموقع والعادات والثقافة

أن یتعــرف  الطالــب علــي بعــض المواقــف البســیطة فــي .2.أ 
هــــا المجتمــــع االلمــــاني ویحــــدد المتشــــابهات والمتناقضــــات بین

  . وبین المجتمع المصري
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

جــــراء حــــوارات بســــیطة إأن یكــــون الطالــــب قــــادر علــــي .3.أ
 -ســــــرةاأل –الجامعــــــة ( مرتبطــــــة بموضــــــوعات قریبــــــة منــــــه 

 ) .الوطن -  الهوایات

  :المهارات الذهنیة  - ب

أن یكون الطالب قادرا علي قراءة  وتحلیل نصوص . 2. ب
  . قصیرة باللغة االلمانیة

صـــیاغة  نصـــوص قصـــیرة باللغـــة   أن یعیـــد الطالـــب .4.ب
  . باسلوبه االلمانیة

 .جراء حوار بسیط بللغة االلمانیةإأن یجرب الطالب .6 .ب

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ینشــــئ الطالــــب جمــــل یعبــــر بهــــا  عــــن الحاجــــات  .1. ج
  . االولیة باللغة االلمانیة

أن یحــــدد مــــن خــــالل النصــــوص التــــي یدرســــها اوجــــه  .3.ج
  . الشبة واالختالف بین المجتمع االلماني والمصري

أن یقـــــــدر الطالـــــــب علـــــــي القـــــــراءة والكتابـــــــة واجـــــــراء  .4. ج
 . محادثات بسیطة باللغة االلمانیة

  :المهارات العامة  -د

أن یكــون الطالــب قــادرا علــي قــراءة  نصــوص قصــیرة  .1. د
  . وبسیطة باللغة االلمانیة قراءه جیده

لــب مهــارة كتابــة الخطابــات  الرســمیة أن یكتســب الطا .2. د
البســــیطة وخطاباتوكتابــــة طلــــب توطیــــف وملــــئ االســــتمارات 

  . باللغة االلمانیة
 –أن یناقش الطالب موضوعات بسیطة مثل الدراسة  .3. د

  . الطقس باللغة االلمانیة –االسرة 
ـــــــــب صـــــــــیاغة النصـــــــــوص البســـــــــیطة . 6. د أن یعیـــــــــد الطال

 . انیة باسلوبهالمسموعة والمقرءة باللغة االلم
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  Lektion1 
Beobachtungen  

aus einem 
Bahnhofscafe 

12  3  

2.  Lektion 2 
Auf 

demCampingplatz  12  3  

3.  Lektion 3 
Alltagsgegenstände 12  3  

4.  Lektion 4  
Möglichkeiten 
Erlaubnis un  

Verbote 
12  3  

5.  Lektion 5  
Gäste einladen 
und Einladung 

vorbereiten 
8  2  

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث . 2
أسالیب التعلیم والتعلم  -6

للطالب ذوي القدرات 
  :المحدودة 

  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                   األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

:                    كتب ملزمة - ب
1-Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller , 
Thomas Storz; „Delfin“ Lehrwerk für 
Deutsch als Fremdsprache,Max Huber 
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

Verlag , München, Deutschland ,2007.   
2-Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller , 
Thomas Storz;    “Lagune Niveaustufe A2 “ 
Deutsch als Fremdsprache, Max Huber 
Verlag , München, Deutschland, 2009. 

 :   كتب مقترحة - جـ

1- Helbig Buche  ; Lehr – und Übungsbuch 
deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, 
Deutschland, 1959.  
2-  Günter Drosdoweski ,U.A;Duden Band  
2- Die Grammatik unentberlich für gutes  
Deutsch, Dudenverlag, 7. Auflage, 
München , Deutschland,1984. 

3-Karl- Dieter Bünting ;Sbreiben und Reden  
Leicht gemacht, Lingen Verlag, Köln, 
Deutschland1988.  

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  ال یوجد  الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د              فهیمة شافعي .أ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 توصیف مقرر دراسي
 

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031121004   
  :اسم المقرر 

  اللغة االوروبیة الثانیة
 )لغة فرنسیة( 

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس /األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 

 

  :هدف المقرر  -2

  اجادة اللغة الفرنسیة كالغة اجنبیة ثانیة: الهدف العام.أ
  :االهداف الجزئیة. ب

. القدرة علي قراءة نصوص بسیطة باللغة الفرنسیة.1  

القـــــدرة علــــــي اســــــتخدام جمـــــل مترابطــــــة بســــــیطة لوصــــــف .2
. اشخاص او اماكن معروفة مسبقا للطالب  

كتابــــة بطاقــــات بریدیــــة وخطابــــات بســــیطة وملــــئ اســــتمارة .3
.تعارف باللغة الفرنسیة   

  . اتقان بعض القواعد اللغویة.4
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یكـــون الطالـــب قـــادر علـــي اجـــراء حـــوارات بســـیطة . 8. أ
 -االســــــرة –الجامعـــــة ( ضـــــوعات قریبــــــة منـــــه مرتبطـــــة بمو 

  ) .      الهوایات
أن یتعــرف الطالــب الــدول المتحدثــة باللغــة الفرنســیة  .10. أ

 .من حیث الموقع والعادات والثقافة 

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یكون الطالب قادرا علي قراءة  وتحلیل نصوص . 2. ب

  . قصیرة باللغة الفرنسیة 
 الب  اجراء حوار بسـیط بللغـة الفرنسـیةأن یجرب الط.2. ب
.  
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

أن یعیــد الطالــب  صــیاغة  نصــوص قصــیرة باللغــة  .4. ب
 .باسلوبه صحیحة لغویا ونحویا الفرنسیة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ینشئ الطالب جمل تعبر عن الحاجات االولیة  .1. ج
  .باللغة الفرنسیة

لتي یدرسها اوجه أن یحدد من خالل النصوص ا .2. ج
  .الشبة واالختالف بین المجتمع الفرنسي والمصري

جراء  .3. ج ٕ أن یقدر الطالب علي  القراءة والكتابة وا
  .محادثات بسیطة باللغة الفرنسیة

  :المهارات العامة  -د

أن یكون الطالب قادرا علي قراءة  نصوص قصیرة  .1. د
  .وبسیطة باللغة الفرنسیة قراءه جیده 

ن یكتسب الطالب مهارة كتابة الخطابات  الرسمیة أ .2. د
وخطابات لالصدقاء وكتابة طلب توطیف وملئ االستمارات 

  .باللغة الفرنسیة
أن یناقش الطالب كیفیة  موضوعات بسیطة مثل  .3. د

  .الطقس باللغة الفرنسیة  –االسرة  –الدراسة 
ـــــــــب صـــــــــیاغة النصـــــــــوص البســـــــــیطة . 6. د أن یعیـــــــــد الطال

 .مقرءة باللغة الفرنسیة باسلوبهالمسموعة وال

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  Compooosition 

Sujet a ecrere et 
discuter 

4  1  

2.  Pourquoi vous 
av z Choisi la 

section 
4  1  

3.  Une surprise 
agreeable 4  1  

4.  Voyage un train 
daus  de 3 eme 

dasse   
4  1  

5.  Comperehension 
Texte choini + 

question 
4  1  



 
 
 

     
   

  
    

=========================================================  

              ===========================================================================  
      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –الجمھوریة / ش –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.comwebsite: 
                                           

 

  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

6.  Texte choini + 
question 4  1  

7.  Texte choini + 
question 4  1  

8.  Texte choini + 
question  4  1  

  
  

9.  Texte choini + 
question 4  1  

10.  III- Grammaire 
Passecomase 4  1  

11.  Futre 4  1  
12.  Imparfait 4  1  
13.  IV Traducation   

Petits passages 4  1  
14.  Jeroverbs a 

traduire 4 1 

15.  Petite texts 
varies a 
traduire  

4 1  
  

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ

  سبوع الرابع عشراأل       :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  Le acquisition du francais – Dr. Nagwi :                         مذكرات  -أ

Fargue 
  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي  ناجى فرج              . د

  میراندا خمیس الزوكة .د    
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :انات المقرر بی -1
  :الرمز الكودي 

 E031121005   
  :اسم المقرر 

  اللغة اإلنجلیزیة 
 ) سمع و قراءة و فهم(

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   28   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 

 

 .اجادة اللغة االنجلیزیة من حیث القراءة و الفهم  :هدف المقرر  -2

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

ان یتعــــــرف الطالــــــب علــــــى اهــــــم القواعــــــد اللغویـــــــة  و .1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
 . النحویة للغة االنجلیزیة

أن یمــایز الطالــب بــین العالقــات الســیاقیة لالســالیب . 1. ب  :المهارات الذهنیة  - ب
 .المختلفة في اللغة االنجلیزیة

نیة المهارات المه -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ان یعیــــــد الطالــــــب تنظــــــیم قواعــــــد القــــــراءة الصــــــحیحة .1. ج
 .للنصوص المكتوبة باللغة االنجلیزیة

 .أن یقوم الطالب بالتعبیر في عبارة موجزة.1.د  :المهارات العامة  -د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

قراءة و تحلیل   .1
  1  2  نصوص

قراءة و تحلیل   .2
  1  2  نصوص

قراءة و تحلیل   .3
  1  2  نصوص
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

قراءة و تحلیل   .4
  1  2  نصوص

قراءة و تحلیل   .5
  1  2  نصوص

قراءة و تحلیل   .6
  1  2  نصوص

  
 

قراءة و تحلیل   .7
  1  2  نصوص

قراءة و تحلیل   .8
  1  2  نصوص

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100:المجموع  :   توزیع الدرجات  - جـ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

  ال یوجد  :                    كتب ملزمة - ب

 ,Green, J.; Reading Practice (2) :   كتب مقترحة - جـ
CUP,Cambridge, UK, 2005.  

رات دوریات علمیة أو نش -د
  ال یوجد  الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031121006   
  :اسم المقرر 
 ) كتابة(اللغة اإلنجلیزیة 

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   24   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 

 

  :هدف المقرر  -2
تنمیة مهارة الكتابة لدى الطالب بلغة إنجلیزیة سلیمة فى 

موضوعات موضوعات مختلفة مع التركیز على كتابة ال
  .الوصفیة و السردیة أساسا

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
أن یتعرف الطالب على قواعد الكتابة و قواعد اللغة . 1. أ

  .اإلنجلیزیة 
أن یتعرف الطالب على أسالیب التعبیر اللغوى . 2. أ

 .الشائعة فى اللغة اإلنجلیزیة 

  :المهارات الذهنیة  - ب

أن یمارس الطالب مهارة تحلیل و نقد النصوص . 2.ب
المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة من خالل ما درسه من قواعد 

  .الكتابة 
أن یفرق الطالب بین قواعد الكتابة فى اللغة . 3. ب

 .اإلنجلیزیة و نظیرتها فى اللغة العربیة 
المهارات المهنیة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ب القواعد اللغویة الصحیحة حال أن یستخدم الطال. 4.ج

  .كتابته باللغة اإلنجلیزیة 
ان یكتسب الطالب مهارة جمع و عرض المعلومات .6.د  :المهارات العامة  -د

 .فى صورة موضوع انشائى 
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

معرفة أسس كتابة   .1
  2  4  الفقرة

  الكتابة الوصفیة  .2
التدریب على فقرة  (

  )واحدة
4  2  

  الكتابة السردیة  .3
التدریب على فقرة  (

  )واحدة
4  2  

عالقة مهارة الكتابة   .4
  2  4  بمهارة القراءة

بعض قواعد اللغة   .5
  2  4  اإلنجلیزیة

مقارنة بین أسس   .6
كتابة الفقرة فى اللغة 

اإلنجلیزیة و 
  نظیرتها فى العربیة

4  2  

  
  محاضرات . 1  :والتعلم  أسالیب التعلیم -5

  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

 ,Mathew, Nick; Writing (1)  CUP:                    كتب ملزمة - ب
Cambridge,UK, 2005  

  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د            سلوى أنور .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :لرمز الكودي ا

 E031121007   
  :اسم المقرر 

  اإلنجلیزیة ةاللغ
 ) نطق وحدیث( 

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ 24   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 

 

.تنمیة مهارة النطق بلغة انجلیزیة سلیمة لدي الطالب    :هدف المقرر  -2  

  :یس المقرر المستهدف من تدر  -3
  .أن یتعرف الطالب علي أصوات اللغة االنجلیزیة. 1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یحدد الطالب أوجه التشابه واالختالف بین .  3.ب

القواعد العامة لنطق االصوات باللغة االنجلیزیة ونظیرتها 
 .في اللغة العربیة 

المهارات المهنیة  -ج
  :خاصة بالمقرر ال

أن یستخدم الطالب قواعد النطق الصحیحة حال . 4.ج
  .تحدثة باللغة االنجلیزیة 

أن یكتسب الطالب مهارة التواصل مع المتحدثین . 4.د  :المهارات العامة  -د
 .باللغة اإلنجلیزیة من خالل النطق السلیم للغة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  تالمحاضرا

أعضــــــــاء النطـــــــــق و   .1
  2  4  دورها فى الكالم

  2  4  األلفباء الصوتیة  .2
األصــــــوات الرئیســــــیة   .3

  2  4  فى اللغة اإلنجلیزیة
الرمـــــــــــوز الصـــــــــــوتیة   .4

  2  4ألصــــــــــــــوات اللغــــــــــــــة 
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  اإلنجلیزیة

العالقـــة بـــین الهجـــاء   .5
و النطــــق فــــى اللغــــة 

  اإلنجلیزیة
4  2  

    2  4  الفونیم و األلوفون  .6
  محاضرات . 1  :لیم والتعلم أسالیب التع -5

  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ

  راألسبوع الرابع عش      :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

 O Connor, J; Better English :                    كتب ملزمة - ب
Pronunciation, Cambridge, CUP , 2005.  

  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
 

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

E031121008   
  :اسم المقرر 

 مدخل إلى الشعر
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولى 
  :التخصص 

  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 
 

  .تعریف الطالب بالشعر اإلنجلیزى بشكل عام   :هدف المقرر  -2

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :والمفاهیم  المعلومات -أ
أن یســـــــــــتنتج الطالـــــــــــب األدوات الجمالیـــــــــــة للقصـــــــــــیدة . 1. أ

  .وعالقتها بالمجتمع 
  .أن یحدد الطالب التقنیات الكتابیة للقصیدة . 2. أ
  .أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة والفكریة . 3. أ

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 1. ب

  .النقدیة التذوقیة
 .أن یحلل الطالب أنواع شعریة مختلفة . 2. ب

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  .أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة . 1. ج
أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. ج

  .اإلنجلیزیة للنصوص 
قـــــــد الشـــــــعري أن یصــــــمم الطالـــــــب رؤیـــــــة خاصـــــــة للن. 4. ج

  .والجمالي 

  :المهارات العامة  -د

أن یفاضــــــــل الطالـــــــــب بــــــــین النصـــــــــوص واألســـــــــالیب . 2. د
  .والتقنیات األدبیة 

یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیة والثقافیة  أن. 3. د
  .واللغویة

 .مقارنة بعقلیة عصره  أن یحكم على فلسفة الكاتب. 6. د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  The Meaning 
of Genre 8  2  

2.  Terms used: 
metaphor 8  2  

3.  Personification 
8  2  

4.  Simile  
8  2  

5.  Alli eration 
8  2  

6.  Blake 
8  2  

  Auden 
8  2  

  Shakespeare 
4  1  

  Wyatt 
4  1    

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر      :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :مة الكتب الدراسیة والمراجع قائ -8
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 .المقررة مصحوبة بتعلیق علیها  القصائد مختارات من:                         مذكرات  -أ

  ال یوجد    :                    كتب ملزمة - ب
  Introduction to Poetry :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ ...
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د  ناجى رشوان           .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031121009  
  :اسم المقرر 

مدخل إلى النثر القصصى       
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولى 
  :التخصص 

  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب
 

  :هدف المقرر  -2
  التعریف بتقنیات الروایة والقصة عموما :الهدف العام . أ

  :األهداف الجزئیة . ب
  .لب آلیات السرد وأدواتها یستوعب الطاأن . 1.ب
  .أن یتعرف الطالب على كیفیة اإلبداع السردي . 2.ب

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحـــــدد الطالـــــب أدوات الســــــرد التحلیلیـــــة وعالقتهــــــا . 2. أ
  . بالمجتمع 

أن یســـــتنتج الطالــــــب الخلفیـــــات الثقافیــــــة ودور الســــــرد . 4. أ
  .الثقافي 

أن یحدد الطالب تقنیات السرد اإلنجلیزي عبر تاریخـه . 5. أ
  .شكل عام 

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یكـــــــون الطالــــــــب قـــــــادرا علــــــــي التحلیـــــــل النقــــــــدي . 2. ب

  .والجمالي
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 4. ب

  .النقدیة التذوقیة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یكـــــــون الطالـــــــب قـــــــادرا علـــــــي المالحظـــــــة الفنیـــــــة . 4. ج
 .واألدبیة

أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. ج
 .اإلنجلیزیة للنصوص

أن یحكــم الطالــب علــى فلســـفة الكاتــب مقارنــة بعقلیـــة . 6. د  :المهارات العامة  -د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 .عصره 
 .ویةیمارس الطالب القراءة األدبیة والثقافیة واللغ أن. 4. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  Animal Farm, 
Orwell Brare 
New World ,  

Huxley  
16  4  

2.  Plot 
8  2  

3.  Theme 
8  2  

4.  Narrator 
8  2  

5.   ackground 
8  2  

6.  Life of 
Author 8  2  

  

  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان الشفوى. 1:                     األسالیب المستخدمة  -أ

   االمتحان التحریرى. 2
  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100   :   درجات توزیع ال - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  مختارات من الروایات المقررة مصحوبة بتعلیق علیها :                         مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

       ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
أو نشرات  دوریات علمیة -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د               بهاء الدین عبد المجید .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :رر بیانات المق -1
  :الرمز الكودي 

E031121010  
  :اسم المقرر 

الصوتیات و الفونولجیا     
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولى 
  :التخصص 

  عملى  ـ   48   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 
 

  :هدف المقرر  -2
  .تعریف الطالب بمبادىء علم الصوتیات :الهدف العام . أ

  : یة األهداف الجزئ. ب
  .أن یتعرف الطالب على أنواع األصوات المختلفة. 1. ب
  .أن یدرس الطالب تقسیم المقاطع و النبر و التنغیم. 2. ب

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

أن یتعــرف الطالــب علــى أصــوات اللغــة اإلنجلیزیـــة و . 1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
  .التنغیم طرق تقسیم المقاطع و مبادىء النبر و على

  :المهارات الذهنیة  -ب
أن یحـــــدد الطالـــــب الســـــیاقات المختلفـــــة للظـــــواهر و . 1. ب

  .القواعد الصوتیة فى اللغة اإلنجلیزیة
أن یحــــدد الطالــــب أوجــــه التشــــابه و اإلخــــتالف بــــین . 3. ب

  .أصوات اللغة اإلنجلیزیة و أصوات اللغة العربیة
المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یسـتخدم الطالــب القواعــد الصــوتیة الصــحیحة حــال  .4.ج

  .تحدثه باللغة اإلنجلیزیة
أن یكتســـــب الطالـــــب مهـــــارة التواصـــــل مـــــع المتحـــــدثین . 4.د  :المهارات العامة  -د

  .باللغة اإلنجلیزیة من خالل النطق السلیم للغة

  :محتوي المقرر  -4
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
م مقدمة فى عل  .1

  1  4  الصوتیات
  1  4أعضاء النطق و   .2
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

   

  دورها فى الكالم
األصوات الصامتة   .3

و األصوات 
  الصائتة

8  2  

األلفباء الصوتیة   .4
  1  4  الدولیة

المقطع و دوره فى   .5
  2  8  اإلیقاع

  2  8  قواعد النبر  .6
  1  4  قواعد التنغیم  .7
  نظریة الفونیم   .8

  2  8  و األلوفون

  :یم والتعلم أسالیب التعل -5
  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان الشفوى. 1:                     األسالیب المستخدمة  -أ

   االمتحان التحریرى. 2
  األسبوع السابع. 1     :                   التوقیت  - ب

  األسبوع الرابع عشر. 2      

 :   توزیع الدرجات  - جـ
              1.  25% 

2  .75 % 
  %100:المجموع 

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد  :                         مذكرات  -أ

 Peter,R; English Phonetics and Phonology:               كتب ملزمة - ب
, CUP, Cambridge,UK ,2005.  
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

 توصیف مقرر دراسي
 

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

E031121011  
  :اسم المقرر 
 الترجمة

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولى 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  لغة 

 

اجادة الترجمة من اللغة االنجلیزیة الى اللغة العربیة و   :هدف المقرر  -2
  .العكس 

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

ان یحدد الطالب المعارف و المفاهیم االساسیة في .1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
 .مجاالت الترجمة

و اللغة اللغة االنجلیزیة  ان یفرق الطالب بین ثقافة. 1. ب  :المهارات الذهنیة  - ب
 .العربیة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ان ینشىء الطالب ترجمة للنصوص من اللغة .1. ج
 .االنجلیزیة و الیها

ان یكتسب الطالب القدرة على اقتراح الحلول المناسبة .1. د  :المهارات العامة  -د
 .الى مشكلة قد تواجهه في مجال عمله

  :المقرر  محتوي -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

  1  4  ترجمة نصوص  .1
  1  4  ترجمة نصوص  .2
  1  4  ترجمة نصوص  .3
  1  4  ترجمة نصوص  .4
  1  4  ترجمة نصوص  .5
  1  4  ترجمة نصوص  .6
  1  4  ترجمة نصوص  .7
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

  1  4  ترجمة نصوص  .8
مشـــــــــاكل الترجمـــــــــة   .9

ـــــــــــــى المســـــــــــــتوى  عل
  اللفظى

8  2  

  
 

جمـــــــــة مشـــــــــاكل التر   .10
ـــــــــــــى المســـــــــــــتوى  عل

  التركیبي
8  2  

مشـــــــــاكل الترجمـــــــــة   .11
ـــــــــــــى المســـــــــــــتوى  عل

  النصى
8  2  

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان الشفوى. 1:          األسالیب المستخدمة  -أ

   االمتحان التحریرى. 2
  األسبوع السابع. 1      :                   التوقیت  - ب

  األسبوع الرابع عشر. 2      

 :   توزیع الدرجات  - جـ
              1.  25% 

2  .75 %  
  %100:المجموع 

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد                           :مذكرات  -أ

 ,Newmark,P; Principlesof Translation:                    كتب ملزمة - ب
Longman, London,U.K,2005  

  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
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  :رؤیة الوحدة
في تطویر أداء كلیة اآلداب على  تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

وأولیاء أمور وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا 
 ..ومجتمع مدني

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  ال یوجد  الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  س مجلس القسم العلميرئی    
  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د

  
  

 


