
 
 
 

     
   

  
    

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

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

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:bsitewe 
                                           

 

  :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرقة الثالثةمقررات 
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور                                                                       :جامعة  
                                                                         اآلداب: كلیة

    اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم             
  

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031123023  
  :اسم المقرر 

المسرحیة فى القرنین السابع 
  عشر والثامن عشر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

معرفة اثر الخلفیة الثقافیة والحضاریة  :الهدف العام . أ
والفكریة فى المدارس المسرحیة فى القرنین السابع عشر 

  .والثامن عشر بإنجلترا 
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یقارن الطالب بین المدارس المسرحیة المختلفة  .1.ب 

  فى القرنین السابع عشر والثامن عشر
النماذج المسرحیة المختلفة فى أن یحلل الطالب . 2.ب

 .  إنجلترا 

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

الطالــــب أدوات المســــرح التحلیلیــــة وعالقتهــــا  أن یحــــدد. 2. أ
  .بالمجتمع 

أن یحـــــدد الطالــــــب أســــــالیب المســــــرح اإلنجلیــــــزى فــــــى . 4. أ
  .القرنین السابع عشر والثامن عشر

 .ج الطالب الخلفیات الثقافیة أن یستنت. 5. أ

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

  .النقدیة التذوقیة 
  النقدي والجمالي أن یحلل الطالب. 2. ب
 .أن یستنتج الطالب االستنتاج األدبى والفني. 4. ب

تـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة أن یق. 2. جالمهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .اإلنجلیزیة للنصوص  :الخاصة بالمقرر 
  .أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة. 4. ج
  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد المسرحي . 5. ج

  
 

  :المهارات العامة  -د
  .أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب. 3. د
ة القراءة األدبیة والثقافیة یقدر الطالب على ممارس أن. 4. د

  .واللغویة 
 .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب. 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  School for 
Scandal 12 3 

2.  Char ct rs 12 3 
3.  All for Love 12 3 
4.  Way of the World 12 3 
5.  Comedy of 

Manners 4 2 

6.  Importance of 
Being Earnest 4 2   

  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
   مشاهدة األفالم المأخوذة عن الروایات المدروسة. 3

أســــالیب التعلـــــیم والـــــتعلم  -6
للطــــــــــــــــــالب ذوي القــــــــــــــــــدرات 

  :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
  المقررة مصحوبة بتعلیق علیها المسرحیات مختارات من :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

  ال یوجد  الخ... 
 

  
  
  أستاذ المادة

  التوقیع
  

  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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
                                            دمنهور                            :جامعة
                                                                         اآلداب: كلیة

  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم               
  

  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123024  

  :اسم المقرر 
 النثر الفنى من القرن

السادس عشر إلى القرن 
  العشرین

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
تعریف الطالب بالخلفیة الثقافیة والفلسفیة والحضـاریة للنثـر  

   . األدبى
  :األهداف الجزئیة . ب

أن یلــم الطالــب بدقــة بســمات المفــاهیم النقدیــة المبنــى . 1.ب 1
  . علیها النثر األدبى

أن یمیـــــز الطالـــــب بـــــین المـــــدارس الفكریـــــة المختلفـــــة . 2.ب
  .الحدیثة وما بعد الحدیثة 

أن یحلل الطالب بدقة نقاط االتفاق المؤثرة بین النثـر  .3.ب
  . الفنى والدراسات الثقافیة فى القرن العشرین

أن یقـــــــف الطالـــــــب علـــــــى عناصـــــــر االخـــــــتالف فـــــــى . 4.ب
  . المذاهب الفكریة وأسبابها والدراسات الثقافیة

أن یـــتمكن الطالـــب مـــن ربـــط النثـــر الفنـــى اإلنجلیـــزى  .5.ب
 . واألوروبى واألمریكى

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
سهما على أن یزاوج الطالب بین الفكر والفلسفة وانعكا.3.أ

 .األدب العالمى والعربى 
أن یفسر الطالب األسباب والنتائج فى التاریخ . 5.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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .الحضارى والسیاسى واالجتماعى للثقافات المختلفة 
أن یحدد الطالب األنماط الثقافیة واالجتماعیة للثقافات . 9.أ

 . المختلفة

  :المهارات الذهنیة  - ب

  . بیة المختلفةأن یمیز الطالب بین الحقب األد. 1. ب
أن یجـــرب الطالـــب أكثـــر مـــن مـــنهج فـــى النثـــر الفنـــى  3. ب

  . والدراسات الثقافیة
أن یبـــــــرهن الطالـــــــب علــــــــى المعطیـــــــات الحضــــــــاریة . 4. ب

 . والفلسفیة والفكریة فى النثر الفنى والدراسات الثقافیة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

مختلفة وجدیدة  أن یعید الطالب بناء أسس علمیة. 1. ج
  .فى فهم النثر الفنى والدراسات الثقافیة 

أن یصمم الطالب أسالیب عدة تمكنه من مقارنة . 4. ج
  . النصوص

أن یؤلف الطالب بین أكثر من منهج فى تحلیل . 5. ج
  .الخطاب 

  :المهارات العامة  -د

أن یحرر الطالب مقاًال موضوعیًا یأتى فیه بنقاط . 2. د
  .ضعف فى قضیة جدلیة القوة ونقاط ال

أن یحكم الطالب على أسالیب التحلیل ویأتى بمثلها . 3. د
  . والجدید منها 

 .أن یصحح الطالب بعض المعطیات ونتائجها . 4. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Definition of 
prose  8 2 

2.  Characteristics 
of essay 8  2 

3.  The essay in the 
modern Age  8 2 

4.  An analysis of 
Tagore's  

civilization and 
progress 

8 2 

5.  A study of 8 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

Huxley's  
Vulgarity 

6.  Edward Said’s 
Orientaism  8 2 

7.  Cultural Studies 
Overview 8 2 

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   دة األفالم المأخوذة عن الروایات المدروسةمشاه. 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 :   وزیع الدرجات ت - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
مذكرات تتضمن مختارات من األعمال السابقة وشرح  :مذكرات  -أ

  . وتحلیل لها
  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 :   كتب مقترحة - جـ

1- Said, E. ; Orientalism. Penguin, 
London, UK, 1995.  
2-  Sharma, Dc. ; English Prose: 
Selections: Chand, New Delhi, India.  

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د          إیمان الملیجى  .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
                                                   دمنهور                     :جامعة
                                                                         اآلداب: كلیة

    اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم             
  

  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123026  

  :اسم المقرر
ن القرن النقد األدبى م

السادس عشر إلى القرن 
  الثامن عشر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
تعریف الطالب بالخلفیة الثقافیـة والفلسـفیة والحضـاریة للنقـد  

      .ر إلى القرن الثامن عشراألدبى من القرن السادس عش
  :األهداف الجزئیة . ب

أن یلــم الطالــب بدقــة بســمات المفــاهیم النقدیــة المبنــى  .1.ب 
  .علیها النقد األدبى 

أن یمیـــــز الطالـــــب بـــــین المـــــدارس الفكریـــــة المختلفــــــة . 2.ب
  . كالكالسیكیة والرومانسیة 

 أن یحلـــل الطالـــب بدقـــة نقـــاط االتفـــاق المـــؤثرة عبـــر. 3.ب 
  .القرن العشرین 

ــــــى عناصــــــر االخــــــتالف فــــــى  .4.ب  أن یقــــــف الطالــــــب عل
  .المذاهب الفكریة وأسبابها 

أن یــــــــتمكن الطالــــــــب مــــــــن ربــــــــط األدب اإلنجلیــــــــزى . 5.ب 
 . واألوروبى واألمریكى

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
ــــــــب األنمــــــــاط الثقافیــــــــة واالجتما. 3. أ عیــــــــة أن یحــــــــدد الطال

 . للثقافات المختلفة 
أن یزاوج الطالب بین الفكر والفلسفة وانعكاسهما على . 4. 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  . األدب العالمى والعربى 
أن یفســـــــر الطالـــــــب األســـــــباب والنتـــــــائج فـــــــى التـــــــاریخ . 5. أ

  .الحضارى والسیاسى واالجتماعى للثقافات المختلفة 

  :المهارات الذهنیة  -ب
 األدبیة المختلفة  أن یمیز الطالب بین الحقب. 1. ب
أن یجرب الطالب أكثر من منهج فى النقد األدبى   . 3. ب
أن یبـــــــرهن الطالـــــــب علــــــــى المعطیـــــــات الحضــــــــاریة . 4. ب

  .والفلسفیة والفكریة فى النقد األدبى 

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یعیـــد الطالـــب بنـــاء أســـس علمیـــة مختلفـــة وجدیـــدة . 1. ج
 . دبى فى فهم النقد األ

أن یؤلـــف الطالـــب بـــین أكثـــر مـــن مـــنهج فـــى تحلیـــل . 4. ج
 . الخطاب 

أن یصـــمم الطالـــب أســـالیب عـــدة تمكنـــه مـــن مقارنـــة . 5. ج
  .النصوص 

  :المهارات العامة  -د

أن یحكـم الطالــب علــى أسـالیب التحلیــل ویــأتى بمثلهــا . 4. د
 . والجدید منها 

 .أن یصحح الطالب بعض المعطیات ونتائجها . 3. د
أن یحـــرر الطالـــب مقـــاًال موضـــوعیًا یـــأتى فیـــه بنقـــاط . 2. د

 . القوة ونقاط الضعف فى قضیة جدلیة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Critical schools 
and theories from 
theGrecoroma n 
age tillthe end of 
the19t h century  

8 2 

2.  Sidney's  apology 
for poetry 8 2 

3.  Shelley's defence 
of poetry 8 2 

4.  Wordsworth and 
Coleridge 
preface  

8 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

to the lyrical 
ballads  

5.  L Walter Pater's 
school  8 2 

6.  Samuel 
Johnson's critical 

works 
8  2 

 
7.  Aestheticism and 

art for life’s sake. 8 2 
  

  محاضرات . 1  :یم والتعلم أسالیب التعل -5
  قاعة بحث. 2
   مشاهدة األفالم المأخوذة عن الروایات المدروسة. 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
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد   :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 ,Enright, D.; English Critical Texts   :   كتب مقترحة - جـ
Clarendon, Oxford,  UK,  1983.   

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

  أستاذ المادة                             التوقیع              رئیس مجلس القسم العلمى                     
  میراندا خمیس الزوكة.ایمان الملیجى                                                د.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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  يتوصیف مقرر دراس
دمنهور: جامعة      
كلیة  اآلداب       
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم    

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123027  

  :اسم المقرر
وروبیة ألاللغة ا
 )   لمانيأ(الثانیة

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  : الهدف العام.أ
  اجادة اللغة االلمانیة كلغة اوروبیة ثانیة 

  :  االهداف الجزئیة.ب
أن یســتخدم الطالــب الجمــل والتراكیــب  التــي یســتطیع . 1.ب 

 –بهـــــا التعبیـــــر عـــــن  بعـــــض الموضـــــوعات مثـــــل المدرســـــة 
  . وقت الفراغ  باللغة االلمانیة استخدامًا صحیحاً  -العمل

أن یـــتمكن الطالـــب مـــن قـــراءة نصـــوص طویلـــة غیـــر . 2.ب 
متخصصــة ونصــوص أدبیــة قصــیرة  باللغــة االلمانیــة ویقــدر 
علي التعبیر عن المعني االجمالي لهـا و تلخیصـها والتعلیـق 

  . علیها
أن یكــون الطالــب قــادرا علــي اســتخدام جمــل مترابطــة . 3.ب 

مركبــة و طویلــة لوصــف اشــخاص او امــاكن معروفــة مســبقا 
  . لطالب والتحدث عنها بالتفصیلل
أن یكتــب الطالــب  خطابــات  شخصــیة تحتــوي علـــي . 4.ب 

معلومــــات مفصــــلة عــــن الشــــخص  وعملــــة واحالمــــة باللغــــة 
  .االلمانیة 

أن یتــدرب الطالــب علــي بعــض القواعــد اللغویــة بلغــة . 5.ب
التصریف الثاني والثالـث للفعـل ( أخري غیر االنجلیزیة مثل 

  ..) .صعید الصفات ت –الجمل اجانبیة  –
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یمیز الطالب الدول المتحدثة باللغة االلمانیة من  .5. أ
حیث الموقع والعادات والثقافة  و تباین بعض مفردات اللغة 

  . لدیهم
أن یعید الطالب صیاغة المحادثات طویلة ونشرات  .8. أ

رامج التلیفزیزنیة بأسلوبهباللغة االلمانیة االخبار والب
  .ویلخصها 

الطالب علي بعض المواقف التي ینشأ  أن یتعرف .9. أ
عنها سوء تفاهم في المجتمع االلماني والوقوف علي 

  .المتشابهات والمتناقضات بینها وبین المجتمع المصري 

  :المهارات الذهنیة  -ب

ة صیاغة  أن یكون الطالب قادرا علي اعاد. 1. ب
  . باسلوبه نصوص متوسطة الصعوبة باللغة االلمانیة

ان یستخدم الطالب استراتیجیة  لفهم النصوص  .2. ب
 .وتحلیلها بطریقة سریعة وبسیطة 

أن یبرهن الطالب علي قدراته اللغویة عن طریق   .3. ب
اجراء مناقشة حول احد الموضوعات العامه بلغة اجنبیة  

  .ما وابداء رأیه في مشكلة 
أن یستدل الطالب علي معاني المصطلحات  .4. ب

  .الجدیدة المجردة التي  ترد بالنصوص الطویلة 

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یكــون الطالــب قــادرا علــي قــراءة نصــوص صــعبه   .2. ج
  .وتلخیصها باللغة االلمانیة 

 .أن یؤلف الطالب قصة باللغة االلمانیة  .4. ج
ن یحـــدد مـــن خـــالل النصـــوص التـــي یدرســـها اوجـــه أ .6. ج

  . الشبة واالختالف بین المجتمع االلماني والمصري
جــراء محادثــات وقــراءة إأن یكـون الطالــب قــادرا علـي . 7. ج

  . نصوص صعبه باللغة االلمانیة  وفهمها

  :المهارات العامة  -د

أن یقدر الطالب علي قراءة  نصوص صعبه باللغة  .1. د
  .قراءه جیده وذلك داخل فریق عمل االلمانیة 

 –أن یناقش الطالب موضوعات عامة مثل الدراسة  .3. د
الطقس  ویبدي رایه فیها ویعلله بصورة مقنعة  –االسرة 

 .باللغة االلمانیة 
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن یعید الطالب صیاغة النصوص الصعبه . 6. د
  . سلوبهألمانیة باألالمسموعة والمقرءة باللغة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.   Lektion 12 
 Nachrichten und 

Berichte 

12 3 

2.   Lektion 13 
 Länder und Leute 

12 3 

 
3.   Lektion 14 

 Wünsche und 
wirklichkeit 

12 3 

4.   Lektion 15 
 Sport und 
Gesundheit 

12 3 

5.   Lektion16 
1. Berufswelt 

und Ideen 

8 2 

  
  محاضرات . 1  :ب التعلیم والتعلم أسالی -5

  قاعة بحث. 2
   مشاهدة األفالم المأخوذة عن الروایات المدروسة. 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
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ



 
 
 

     
   

  
    

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

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

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:bsitewe 
                                           

 

  :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 :   كتب مقترحة - جـ

1- Said, E. ; Orientalism. Penguin, 
London, UK, 1995.  
2-  Sharma, Dc. ; English Prose : 
Selections: Chand, New Delhi, India.  

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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
     دمنهور: جامعة        
اآلداب : كلیة         
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم        

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123027  

  :اسم المقرر
  وروبیة الثانیةألاللغة ا
 )اللغة فرنسیة( 

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  اجادة اللغة الفرنسیة كالغة ثانیة: الهدف  العام .أ
  :االهداف الجزئیة  . ب
أن یســتخدم الطالــب الجمــل والتراكیــب  التــي یســتطیع .1.ب

 –بهـــــا التعبیـــــر عـــــن  بعـــــض الموضـــــوعات مثـــــل المدرســـــة 
 .باللغة الفرنسیة استخدامًا صحیحاً ...وقت الفراغ  -العمل

أن یتمكن الطالب من قراءة نصوص طویلة غیر                                  . 2.بب    
متخصصــة ونصــوص ادبیــة قصــیرة  باللغــة الفرنســیة ویقــدر 
علي التعبیر عن المعني االجمالي لهـا و تلخیصـها والتعلیـق 

  .علیها 
أن یكــون الطالــب قــادرا علــي اســتخدام جمــل مترابطــة . 3.ب

ف اشــخاص او امــاكن معروفــة مســبقا مركبــة و طویلــة لوصــ
  .للطالب والتحدث عنها بالتفصیل 

أن یكتــب الطالــب  خطابــات  شخصــیة تحتــوي علـــي . 4.ب
معلومــــات مفصــــلة عــــن الشــــخص  وعملــــة واحالمــــة باللغــــة 

  .الفرنسیة 
أن یتــدرب الطالــب علــي بعــض القواعــد اللغویــة بلغــة . 5.ب

  . أخري غیر االنجلیزیة
  :المقرر المستهدف من تدریس  -3
أن یعید الطالب صیاغة المحادثات طویلة ونشرات . 8. أ  :المعلومات والمفاهیم  -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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  االخبار والبرامج التلیفزیزنیة بأسلوبهباللغة الفرنسیة ویلخصها
الطالب علي بعض المواقف التي ینشأ عنها  أن یتعرف.9. أ 

سوء تفاهم في المجتمع الفرنسي والوقوف علي المتشابهات 
 . ناقضات بینها وبین المجتمع المصريوالمت

  :المهارات الذهنیة  -ب

أن یكون الطالب قادرا علي اعادة صیاغة  . 1. ب
  باسلوبه نصوص متوسطة الصعوبة باللغة الفرنسیة

ان یستخدم الطالب استراتیجیة  لفهم النصوص  .2. ب
 .وتحلیلها بطریقة سریعة وبسیطة 

اللغویة عن طریق   أن یبرهن الطالب علي قدراته .3. ب
اجراء مناقشة حول احد الموضوعات العامه بلغة اجنبیة  

  .وابداء رأیه في مشكلة ما 
أن یستدل الطالب علي معاني المصطلحات . 4. ب

 .الجدیدة المجردة التي  ترد بالنصوص الطویلة 

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

نصوص صعبه  أن یكون الطالب قادرا علي قراءة  .2. ج
وتلخیصها باللغة الفرنسیة أن یحدد من خالل النصوص 

التي یدرسها اوجه الشبة واالختالف بین المجتمع الفرنسي 
  . والمصري

 .أن یؤلف الطالب قصة باللغة الفرنسیة  .4. ج
أن یكون الطالب قادرا علي اجراء محادثات وقراءة . 7. ج

 .نصوص صعبه باللغة الفرنسیة  

  :ات العامة المهار  -د

أن یكون الطالب قادراعلي قراءة  نصوص صعبه  .1. د
  باللغة الفرنسیة قراءه جیده داخل فریق عمل

 –أن یناقش الطالب موضوعات عامة مثل الدراسة  .3. د
الطقس  ویبدي رایه فیها ویعلله بصورة مقنعة  –االسرة 

  .باللغة الفرنسیة 
به أن یعید الطالب صیاغة النصوص الصع. 6. د

 . المسموعة والمقرءة باللغة الفرنسیة باسلوبه

  :محتوي المقرر  -4
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Compooosition 
Sujet ecrere et a 
discuter L Amitie 

8 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

2.  Sujet a ecrere et 
Dialogue une 
scene 

8 2 

3.  Sujet a ecrere et  
Souvenir 4 1 

4.  Sujet a ecrere et 
vision social 4 1 

 
5.  Sujet a ecrere et i 

dies dans un, jour 
de pluie 

8 2 

6.  II- Coprehension 
Texte las 
instruements de 
culture 

8 2 

7.  Texte La 
champagne “ 
questions” 

4 1 

8.  Texte  La rues 
“questions” 4 1 

9.  III- Grammaire  
Passive et 
actives regles + 
exercices 
phrases auee 
“si” 

8 2 

10.  IV- Traducation  
Deux sujets arabe 

francais →arabe 
4 1 

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   مشاهدة األفالم المأخوذة عن الروایات المدروسة. 3



 
 
 

     
   

  
    

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

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

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:bsitewe 
                                           

 

  :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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
  Le acquisition du francais – Dr. Nagwi :مذكرات  -أ

Fargue 
 

  یوجدال:                    كتب ملزمة - ب

 Jean Louws Martin ;Francois Dugair France :   كتب مقترحة - جـ
1980  

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د    ناجى فرج  .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة           
  اآلداب : كلیة        
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم          

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123028  

  :اسم المقرر
 المقال

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   24   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2
هارة الكتابة لدى الطالب بلغة إنجلیزیة سلیمة وكذلك تنمیة م

تنمیة معرفتهم بأنواع المقاالت المختلفة وخصائص كل منها 
.  

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

أن یتعـرف الطالـب علـى قواعــد كتابـة المقـال و قواعــد  .1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
   .اللغة اإلنجلیزیة 

  : المهارات الذهنیة -ب
أن یمـــــارس الطالـــــب مهـــــارة تحلیـــــل و نقـــــد المقـــــاالت . 2.ب

  . المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة
أن یفــرق الطالــب بــین قواعــد كتابــة المقــال فــى اللغــة . 3. ب

  .اإلنجلیزیة و نظیرتها فى اللغة العربیة 
المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج

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

  .كتابته مقاال باللغة اإلنجلیزیة
أن یكتســب الطالــب مهــارة جمــع و عــرض المعلومــات . 6.د  :المهارات العامة  -د

  . فى صورة مقال باللغة اإلنجلیزیة

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

 2 4 أسس كتابة المقال  .1
 2 4 المقال الوصفي  .2
 2 4 ديالمقال السر   .3
 2 4 المقال الجدالى  .4
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 2 4 المقال النقدي  .5
بعض قواعد اللغة   .6

 اإلنجلیزیة
4 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 التحریرى:                     ستخدمة األسالیب الم -أ

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

 ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 ,Green, N.; Writing Advanced English, CUP :   كتب مقترحة - جـ
Cambridge, UK, 2006. 

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د            سلوى أنور  .د 

  
  
  
  
  
  



 
 
 

     
   

  
    

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

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

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:bsitewe 
                                           

 

  :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور : جامعة       
   اآلداب : یة كل    
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم      

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123029  

  :اسم المقرر
 القراءة و اإلستیعاب

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   28   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

  ة و الفهمءللغة االنجلیزیة من حیث القراإجادة ا  :هدف المقرر  -2

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

و النحویة  یةان یتعرف الطالب على اهم القواعد اللغو .1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
   . للغة االنجلیزیة

ز الطالب بین العالقات السیاقیة لالسالیب یماین أ. 1. ب  :المهارات الذهنیة  -ب
  . ي اللغة االنجلیزیةالمختلفة ف

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

حة یة الصحءم قواعد القرایان یعید الطالب تنظ.1. ج
  . للنصوص المكتوبة باللغة االنجلیزیة

  . ن یقوم الطالب بالتعبیر في عبارة موجزةأ.1. د  :المهارات العامة  -د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .1
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .2
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .3
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .4
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .5
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .6
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .7
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .9
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .10
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .11

  
  
 

 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .12
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .13
   1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .14

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

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :لمحدودة ا
  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

 ال یوجد:                    لزمةكتب م - ب

 Norman, J.; Reading Advanced English :   كتب مقترحة - جـ
(1), CUP, Cambridge, UK, 2005.    

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  الزوكة میراندا خمیس .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة            
      اآلداب : كلیة          
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم          

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123030  

  :اسم المقرر
الشعر فى القرنین السابع 

 عشر والثامن عشر

  :المستوى / الفرقة 
 نساللیسا/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
   18و 17تعریـــف الطالـــب بالشـــعر اإلنجلیـــزى فـــى القـــرنین  

 .واألشكال الشعریة السائدة 
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یقارن الطالب بین المدارس الشـعریة المختلفـة فـى  .1.ب

  .  18و  17نالقرنی
أن یحلــل الطالــب النمــاذج الشــعریة بعناصــرها الفنیــة .  2.ب

   .المختلفة 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحـــدد الطالــــب أســـالیب القصــــیدة مثـــل المحســــنات . 2. أ
 . البدیعیة والصوتیة 

 .أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة . 5. أ
یســـتنتج الطالـــب أدوات الشـــعر التحلیلیـــة وعالقتهـــا أن . 6. أ

  .بالمجتمع 

  :المهارات الذهنیة  -ب
  .أنواع شعریة مختلفة  أن یحلل الطالب.  2.ب
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 4. ب

  .النقدیة التذوقیة
المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة . 2. ج

 .اإلنجلیزیة للنصوص
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد الشعرى . 4. ج
  أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة. 5. ج

  
 

  :المهارات العامة  -د
 . أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
والثقافیة  یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیة أن. 4. د

  واللغویة
  .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب . 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Metaphysical 
Poetry : Int.  

8 2 

2.  John Donne 8 2 
3.  Herbert 8 2 
4.  Herrick 8 2 
5.  Marvell 8 2 
6.  Age & Effect on 

writers 
8 2 

7.  John Milton 12 3 
8.  Paradise Lost 12 3   

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

 ال یوجد:                    كتب ملزمة - 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 ,Gardner, H.; The Metaphysical Poets  :   كتب مقترحة - جـ
Penguin, London, UK, 1957.  

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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  دمنهور: جامعة         
اآلداب : كلیة           
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: مقس         

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123031  

  :اسم المقرر
الروایة فى القرن التاسع 

 عشر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

  :هدف المقرر  -2

  :العام الهدف . أ              
 الت           التعریف بتقنیات الروایة والقصة فى القرن التاسع عشر

  :األهداف الجزئیة . ب
  . آلیات السرد وأدواتهاأن یستوعب الطالب  .1.ب
  .أن یتعرف الطالب على اإلبداع السردي . 2.ب

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

لب أدوات السرد التحلیلیة وعالقتها أن یحدد الطا. 2. أ
 .بالمجتمع  

أن یحدد الطالب تقنیات السرد اإلنجلیزى فى القرن . 4. أ
 .التاسع عشر 

أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة ودور السرد . 9. أ
  .الثقافي 

  :المهارات الذهنیة  -ب

أن یكون الطالب قادرا علي االستنتاج األدبى والفني . 1. ب
. 

أن یكون الطالب قادرا علي التحلیل النقدي . 2 .ب
  .والجمالي 

أن یبرهن الطالب عملیا علي مقدرته علي القراءة . 4. ب
  .النقدیة التذوقیة 

  .أن ینظم الطالب منهجا للقراءة النقدیة المتعمقة . 1. جالمهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

الفنیة واألدبیة  أن یكون الطالب قادرا علي المالحظة. 2. ج  :الخاصة بالمقرر 
.  
أن یقترح الطالب طریقة للقراءة الجیدة باللغة . 4. ج

  .اإلنجلیزیة للنصوص 

  :المهارات العامة  -د
 . أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
یتمكن الطالب من ممارسة القراءة األدبیة  أن. 4. د

   والثقافیة واللغویة
  .الكاتب أن یحكم الطالب على فلسفة . 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Wuthering 
Heights, Emily 

Bronte 

8 2 

2.  Plot 8 2 
3.  Theme 8 2 
4.  Narrator 8 2 
5.  Background 12 3 
6.  Life of Author 12 3   

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
   مى بحث عل. 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
  :ب الدراسیة والمراجع قائمة الكت -8
  ال یوجد :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 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    الغنیمى  طارق .د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

     
   

  
    

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

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

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:bsitewe 
                                           

 

  :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة        
اآلداب : كلیة         
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم        

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123032  

  :اسم المقرر
 التذوق األدبى

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     راسیةعدد الوحدات الد   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

   :الهدف العام . أ
 تعریف الطالب باألجناس األدبیة المختلفة

  :األهداف الجزئیة . ب
  .أن یقارن الطالب بین باألجناس األدبیة المختلفة .1.ب
ـــــــــل الطالـــــــــب النمـــــــــاذج الشـــــــــعریة والروائیـــــــــة .  2.ب أن یحل

  .لفة والمسرحیة بعناصرها الفنیة المخت
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحـــدد الطالــــب أســـالیب القصــــیدة مثـــل المحســــنات . 2. أ
 .البدیعیة والصوتیة 

أن یسـتنتج الطالـب الخلفیــات الثقافیـة للروایـة والمســرح . 5. أ
 .والشعر

أن یستنتج الطالب أدوات الروایة والقصة والمسرحیة . 10. أ
  .لیلیة وعالقتها بالمجتمع التح

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

  .  النقدیة التذوقیة
  .أن یحلل الطالب أجناس أدبیة مختلفة .  3. ب

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  .أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة  . 1. ج
  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد األدبى . 2. ج
أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 4. ج

  .اإلنجلیزیة للنصوص 
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات العامة  -د
  .أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیة والثقافیة  أن. 4. د

 .واللغویة 
  . أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب. 6. د

 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Introduction to 
poetry 8  2 

2.  Terms used: 
metaphor 8 2 

3.  Personification 8 2 
4.  Int. to Lit. 

Appreciation of :  
1 -  Novel 

8 2 

5.  2- Short Story 8 2 
6.  3 - Drama 8 2 
7.  4 - Poetry 8 2 
8.  Terms used  4 1 
9.  Choice of extracts 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
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 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    رشوان  ناجى .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة     
اآلداب : كلیة     
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم    
  

  :رر بیانات المق -1
  :الرمز الكودي 

 E031123033  
  :اسم المقرر

األدب األمریكى فى القرن 
 التاسع عشر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

  :هدف المقرر  -2

  : الهدف العام . أ
الحضـاریة لـألدب تعریف الطالب بالخلفیة الثقافیة والفلسـفیة و 

 .األمریكى فى بدایته وحتى نهایة القرن التاسع عشر
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یلم الطالب  بسـمات المفـاهیم النقدیـة المبنـى علیهـا  .1.ب

  . األدب األمریكى فى القرن التاسع عشر
  .أن یمیز الطالب بین المدارس الفكریة المختلفة . 2.ب
ط االتفـــــاق المـــــؤثرة عبـــــر أن یحلـــــل الطالـــــب بدقـــــة نقـــــا. 3.ب

  . القرون
أن یقف الطالب على عناصر االختالف فى المذاهب  .4.ب

  . الفكریة وأسبابها
أن یــتمكن الطالــب مــن ربــط األدب األمریكــى بــاألدب  . 5.ب

  . اإلنجلیزى واألوروبى عامة
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

بین الفكـر والفلسـفة وانعكاسـهما علـى أن یزاوج الطالب . 4. أ
 . األدب األمریكى 

أن یفســـــــر الطالــــــــب األســــــــباب والنتــــــــائج فــــــــى التــــــــاریخ . 5. أ
الحضـــارى والسیاســـى واالجتمـــاعى ألمریكـــا فـــى القـــرن التاســـع 

 . عشر
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ـــــــــب األنمـــــــــاط الثقافیـــــــــة واالجتماعیـــــــــة . 9. أ أن یحـــــــــدد الطال
التاســع للمجتمعــات التــى ســكنت أمریكــا مــن البدایــة فــى القــرن 

  .عشر
 

  :المهارات الذهنیة  -ب

  .أن یمیز الطالب بین الحقب األدبیة المختلفة . 1. ب
أن یبــــــــرهن الطالــــــــب علـــــــــى المعطیــــــــات الحضـــــــــاریة . 2. ب

والفلسفیة والفكریة فى األدب األمریكى فى القرن التاسع عشر 
 .  
أن یجـــرب الطالـــب أكثـــر مــــن مـــنهج فـــى نقــــد األدب . 3. ب

  .األمریكى 

ارات المهنیـــــــــــــــة المهـــــــــــــــ -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یؤلــــف الطالــــب بــــین أكثــــر مــــن مــــنهج فــــى تحلیــــل . 1. ج
 .الخطاب 

أن یعید الطالب بناء أسس علمیة مختلفة وجدیـدة فـى . 3. ج
  .  فهم األدب األمریكى

أن یصــــمم الطالــــب أســــالیب عــــدة تمكنــــه مــــن مقارنــــة . 4. ج
  .النصوص 

  :المهارات العامة  -د
طالب مقاًال موضوعیًا یأتى فیه بنقاط القوة أن یحرر ال. 2. د

  . ونقاط الضعف فى قضیة جدلیة 
 .أن یصحح الطالب بعض المعطیات ونتائجها . 3. د
  .أن یحكم الطالب على أسالیب التحلیل . 5. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Last of the 
Mohicans by J F. 

Cooper  
Colonialism Native 
Americans Symbols 
and Images Uncas, 

Hawkeye, Cora, 
Magua Frontier Myth 

Setting 

8 2 

2.  The Scarlet Letter 
by  

Nathaniel Hawthorne  
8 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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

American Dream 
Hester, Dimmesdale, 
Pearle, Chillingworth 

Plot Symbols 
Imagery Historical 

and Religious 
Background  

3.  Song of Myself' by 
Walt Whitman 

American Dream 
Imagery Symbols 

Speaker 
Transcendentalism  

8 2 

4.  Emily Dickinson's 
Poems: `Success', 
`Funeral', `Robin' 

8 2 
  

أســـالیب التعلـــیم والـــتعلم  -5
:  

  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

التعلم أسالیب التعلیم و  -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

 ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 :   كتب مقترحة  - جـ
Baym, N. et al.; The Norton Anthology oF 
American.  
Literature, 7th ed., Norton, New York, 
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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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

USA, 2007.    
دوریات علمیة أو  -د

  ال یوجد  الخ... نشرات 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  ئیس مجلس القسم العلمير     

  میراندا خمیس الزوكة .د    الملیجى  ایمان .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة         
   اآلداب : كلیة       
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم       

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031123034  

  :اسم المقرر
 ةالترجم

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

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

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

لب المعارف و المفـاهیم االساسـیة فـي ن یحدد الطاأ .1. أ    :المعلومات والمفاهیم  -أ
  . مجاالت الترجمة

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

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ن ینشـــــىء الطالـــــب ترجمـــــة للنصـــــوص مـــــن اللغـــــة أ .1. ج
  . االنجلیزیة و الیها

ـــــــول أ .1. د  :العامة  المهارات -د ن یكتســـــــب الطالـــــــب القـــــــدرة علـــــــى اقتـــــــراح الحل
  . المناسبة الى مشكلة قد تواجهه في مجال عمله

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  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 رجمة نصوصت  .6
 1 4 ترجمة نصوص  .7
 1 4 ترجمة نصوص  .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 

قي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الرا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

مشاكل الترجمة على   .9
 2 8 المستوى اللفظى

مشاكل الترجمة على   .10
 2 8 المستوى التركیبي

مشاكل الترجمة على   .11
   2 8 المستوى النصى

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

ب التعلیم والتعلم أسالی -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     

 :   زیع الدرجات تو  - جـ
1 .25 %  
2 .75 %  
  % 100المجموع . 3

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

 Catford, John; A Linguistic Theory of:                    كتب ملزمة - ب
Translation, CUP, Cambridge, UK, 2004. 

  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
ات علمیة أو نشرات دوری -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د
  
  
  
  

    


