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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  ثانیةالمقررات 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
  اإلنجلیزیةاللغة : قسم   

  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031122012  

  :اسم المقرر 
الشعر فى القرن السادس 
عشر وبدایة القرن السابع 

  عشر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

  :هدف المقرر  -2

تعریــــف الطالــــب بالشــــعر اإلنجلیــــزى فــــي  :الهــــدف العــــام . أ
  .القرن السادس عشر واألشكال الشعریة السائدة

  :األهداف الجزئیة . ب
مختلفة فى أن یقارن الطالب بین المدارس الشعریة ال. 1.ب

  .القرن السادس عشر وبدایة السابع عشر 
أن یحلـل الطالــب النمــاذج بعناصـرها الفنیــة المختلفــة .  2.ب

  .الشعریة 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
 .أن یحدد الطالب التقنیات الكتابیة للقصیدة . 2. أ
 .ة والمعرفیة أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافی. 5. أ
أن یســــتنتج الطالــــب األدوات الجمالیــــة للقصــــیدة وعالقتهــــا . 7. أ

 .بالمجتمع

  :المهارات الذهنیة  - ب
 .أنواع شعریة مختلفة  أن یحلل الطالب. 2. ب
أن یبرهن الطالب عملیا علي مقدرتـه علـي القـراءة النقدیـة . 4. ب

 .التذوقیة 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 .أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة. 1 .ج
أن یقتــرح الطالــب طریقــة للقــراءة الجیــدة باللغــة اإلنجلیزیــة . 2. ج

 .للنصوص
  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد الشعري. 4. ج

 .أن یحكم على فلسفة الكاتب مقارنة بعقلیة عصره . 2. 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

الــــب علــــى ممارســــة القــــراءة األدبیــــة والثقافیــــة أن یقــــدر الط. 6. د
 .اللغویة 

أن یفاضـــل الطالـــب بــــین النصـــوص واألســـالیب والتقنیــــات . 3. د
 .األدبیة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  The influence of 
the Elizabethan age 
traditions on poetry 

8  2  

2.  Shakespeare’s 
so nets 8  2  

3.  Sidney’s poetry 
8  2  

4.  Spencer’s epics 
8  2  

5.  Petrarchan sonnets 
8  2  

6.  Wyatt 
8  2  

7.  Raleh 
4  1  

8.  Nash 
4  1    

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

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  دال یوج

  :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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  المقررة مصحوبة بتعلیق علیها  القصائد مختارات من  :                         مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  Elizabethan 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031122013  

  :اسم المقرر 
الحضارة اإلنجلیزیة حتى 
نهایة القرن السابع عشر 

  وتشمل تاریخ الفكر

  :المستوى / فرقة ال
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ 
تعریــف الطالــب بالتــاریخ الحضــاري إلنجلتــرا مــن البدایــة .1.أ

 .وحتى نهایة القرن السابع عشر 
  :األهداف الجزئیة . ب
لــــــــــــب أثــــــــــــر العوامــــــــــــل السیاســــــــــــیة أن یســــــــــــتنتج الطا. 1.ب

  .واالجتماعیة والثقافیة والدینیة في األدب اإلنجلیزى
أن یســتنتج الطالــب القــیم الحضــاریة والمجتمعیــة التــي . 2.ب

مــرت بــانجلترا فــي هــذه الفتــرة عبــر مســیرتها الدیمقراطیــة مــن 
  .إصالح دیني وحرب أهلیة وعالقة ذلك كله بتاریخ األدب 

  :المقرر المستهدف من تدریس  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

 . أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة. 4. أ
أن یحدد الطالب العالقة بین الجانب األدبي واللغوي . 5. أ

 .والمجریات التاریخیة والحضاریة 
أن یحلل الطالب المؤثرات التاریخیة واالجتماعیة فى . 9. أ

  .األدب اإلنجلیزى 

  :یة المهارات الذهن - ب
بین التراث الحضاري األعم  أن یقارن الطالب. 2. ب

 .والتراث التاریخي األكثر خصوصیة
أن یبرهن الطالب عملیا علي مقدرته علي الربط . 4. ب

  .بین التاریخ والقراءة النقدیة التذوقیة لألدب
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  .بیة أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة األد. 1. ج
أن یقترح الطالب طریقة للقراءة الجیدة باللغة . 2. ج

  .اإلنجلیزیة للنصوص 
أن یصمم الطالب وسائل عده لتحلیل المعطیات . 5. ج

  .الحضاریة واألدبیة معًا 

  :المهارات العامة  -د
أن یفاضــــــــــل الطالــــــــــب بــــــــــین النصــــــــــوص التاریخیــــــــــة . 3. د

  .واألسالیب األدبیة 
ى ممارســـــة القـــــراءة التاریخیــــــة یقـــــدر الطالـــــب علــــــ أن. 6. د

 .والثقافیة واللغویة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  Ideological and 
philosophical 

schools in the 17th 
century  

12 3  

2.  Signicant political 
events in that era 12  3  

3.  Wars and battles 
that changed 

hum n thought in 
that age 

12 3 

4.  Revolutions and 
rebellions  12  3  

5.  Personal life 
histories of kings 
that influenced 
events in the 

century.  

8 2 

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..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
المقررة مصحوبة بتعلیق النصوص التاریخیة  تارات منمخ  :                         مذكرات  -أ

 .علیها 
  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 :   كتب مقترحة - جـ

Allen, Frederick J. (Frederick James); An 
Outline of English Civilization, 1864-
1927, Boston, D.C. Health & Co., 
Boston, USA,1895.  

ریات علمیة أو نشرات دو  -د
  ال یوجد  الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د    بهاء عبد المجید     .د

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

     
   

  
    

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

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

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :ي الرمز الكود

 E031122014  
  :اسم المقرر 

  التراث االغریقى والرومانى 
  )حضارة وأساطیر(

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   48   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
تالي التعرف على تراث الحضارة اإلغریقیة والرومانیة وبال 

جغرافیة بالد الیونان وایطالیا وتاریخهما وأدبهما وفنون 
 .العمارة بهما 

  :األهداف الجزئیة . ب
أن یحــــــدد الطالــــــب أصــــــول الحضــــــارة األوروبیــــــة و أصــــــل  

  .المسرح واألدب االنجلیزي 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

  .لتراث االغریقىعلى ماهیة ا أن یتعرف الطالب. 1. أ
الفرق بین التراث الیونانى أن یسمى الطالب . 2. أ

  .واالیطالى
أهم مالمح التراث فى بالد الیونان الطالب أن یحدد  . 3. أ

  .وایطالیا 

  :المهارات الذهنیة  - ب

أن یدرك الطالب العالقة بین جغرافیة بالد الیونان  . 1. ب
  .وایطالیا وتاریخها

العوامل المؤثرة على التراث ب أن یمیز الطال. 2. ب
  .االغریقى

الفرق بین التراث االغریقى أن یستنتج الطالب . 3. ب
  .واالیطالى 
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

على الفرق بین التراث الیونانى  أن یبرهن الطالب 1. ج
  .واالیطالى

جغرافیة بالد الیونان أن یحدد الطالب مالمح . 2. ج
  .ا وتاریخهما وایطالی

مالمح التراث فى بالد أن یستدل الطالب على  3. ج
  .الیونان وایطالیا

  :المهارات العامة  -د
  .أصول الحضارة األوروبیةأن یبرز الطالب  .1. د
االختالفات بین التراث الیوناني أن یناقش الطالب  .2. د

  .واالیطالى
 .يأصل المسرح واألدب االنجلیز  أن یلخص الطالب .3. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

 1 4  جغرافیة بالد الیونان  .1
 2 8 تاریخ الیونان  .2
 2 8 األدب الیونانى  .3
 1 4 العمارة الیونانیة  .4
 1 4 الدیانة واألساطیر الیونانیة  .5
  1 4 جغرافیة ایطالیا  .6
  1  4  تاریخ الرومان  .7
  1  4  نىاألدب الالتی  .8
    1  4  العمارة الرومانیة  .9

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3
  العروض التقدیمیة. 4

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   متحان الشفوىاال. 1:                     األسالیب المستخدمة  -أ

   االمتحان التحریرى. 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  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

 Kassem Abir, Classical Heritage:                    كتب ملزمة - ب
,(Alexandria 2007)  

 :   كتب مقترحة - جـ

1- Strabo, Geography, (Loeb Classical 
Library, London, 1924) 
2- Fagan, The Oxford Companion to 
Archaeology, (New York, 1996) 
2- Seyffert, O., A Dictionary of Classical 

Antiquities London,1901. ,  
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
www.archeology.com -  

art-/greekwww.greekforme.com. -   
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د                عبیر عبد المحسن قاسم .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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

E031122015  
  :اسم المقرر 
  الترجمة

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

إجــــادة الترجمــــة مــــن اللغــــة اإلنجلیزیــــة إلــــى اللغــــة العربیــــة و   :هدف المقرر  -2
  .العكس

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

أن یحـــدد الطالـــب المعـــارف و المفـــاهیم األساســـیة فــــي .1. أ  :هیم المعلومات والمفا -أ
  .مجاالت الترجمة 

و ان یفــــرق الطالـــــب بـــــین ثقــــافتي اللغـــــة اإلنجلیزیـــــة . 1. ب  :المهارات الذهنیة  - ب
  .اللغة العربیة 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ان ینشــــــىء الطالــــــب ترجمــــــة للنصــــــوص مــــــن اللغــــــة .1. ج
  .و إلیها االنجلیزیة 

أن یكتسب الطالب القدرة على اقتراح الحلول المناسـبة .1. د  :المهارات العامة  -د
  . الیة مشكلة قد تواجهه في مجال عمله

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  ات  السا

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  .  
  1  4  ترجمة نصوص  .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 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..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

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

  ع الرابع عشراألسبو . 2      

 :   توزیع الدرجات  - جـ
              1.  25% 

2  .75 % 
  %100:المجموع 

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

 Catford,John ;A Linguistic Theory of:                    كتب ملزمة - ب
translation,Cambridge;cup ,2004  

  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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     

اللغة اإلنجلیزیة : م   قس  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031122016  

  :اسم المقرر 
  مهارة تحریریة

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  : الهدف العام . أ
 .ة العربیة كتابة وفهماأن یجید الطالب اللغ.1
  : األهداف الجزئیة . ب
أن یكتســـب الطالـــب المبـــادئ واألســـالیب التـــي تعینـــه فـــي .1

  .دراسة لغته األم
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
أن یتعرف الطالب على القواعد اللغویة والنحویة للغـة . 1. أ

  .العربیة 
أهـــــــم القواعـــــــد اللغویـــــــة والنحویـــــــة أن یحـــــــدد الطالـــــــب . 2. أ

  .وهي اللغة العربیة) ثانیة(وأسالیب التعبیر للغة أجنبیة حیة 

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یمیزالطالـــــب بـــــین العالقـــــات الســـــیاقیة لألســـــالیب . 1. ب

  .المختلفة في لغة التخصص
أن یقارن الطالب بین ثقافة اللغة التي درسها وثقافـة . 3. ب

  .وتراثهااللغة العربیة 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجیـــد الطالــــب قــــراءة النصــــوص المكتوبــــة باللغــــة . 2. ج
  .التي درسها

ــــــــــب باســــــــــتخدام القواعــــــــــد اللغویــــــــــة . 3. ج أن ینشــــــــــئ الطال
ا ً ا أو تقریر   .الصحیحة موضوعً

أن یكتســــب الطالــــب القــــدرة علــــى التعبیــــر فــــي عبــــارة . 2. د  :المهارات العامة  -د
  .وجزةم
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

ـــــــول . 3. د أن یكتســـــــب الطالـــــــب القـــــــدرة علـــــــى اقتـــــــراح الحل
 .المناسبة ألي مشكلة قد تواجهه في مجال عمله

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

  2  8  الصیاغة واألسلوب  .1
أدوات  -المجزومــــــــــــــــــــــــات  .2

  2  8  العدد -الربط
 -البحـــــــث فـــــــي المعـــــــاجم  .3

  2  8  عالمات الترقیم
تعلــــــیم  -قواعــــــد اإلمــــــالء  .4

  2  8  الخط
دراســـــــــة وتحلیـــــــــل لآلیـــــــــة   .5

مـــــن ســــــورة  20الكریمـــــة 
  الروم

8  2  

دراســـــة وتحلیـــــل للحـــــدیث   .6
لــــــــــــــو أنكــــــــــــــم "الشــــــــــــــریف 

تتوكلـــــون علـــــى اهللا حـــــق 
  "توكله

8  2  

    2  8  تدریبات  .7
  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
  بحث علمى . 3

یم والتعلم أسالیب التعل -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
أصول الكتابة العربیة الصحیحة : مصطفى محمد إسماعیل :                         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 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

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

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي      یا جمال عطیةران .د

  میراندا خمیس الزوكة .د    نفیسة داخلي عبد الرازق .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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122017  
  :اسم المقرر 

  )كتابة ( للغة اإلنجلیزیة ا
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   24   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2
مواصـــلة تنمیــــة مهــــارة الكتابــــة لــــدى الطــــالب بلغــــة إنجلیزیــــة 
ســـلیمة فـــى موضـــوعات مختلفـــة ســـواء وصـــفیة أو ســـردیة أو 

  . تحلیلیة
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
أن یتعــــرف الطالــــب علــــى قواعــــد اللغــــة اإلنجلیزیــــة و . 1. أ

قواعد الكتابة اتماما لما درسه من خالل مقـررات الكتابـة فـى 
  .الفرقة األولى

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یمــــارس الطالــــب مهــــارة تحلیــــل و نقــــد النصــــوص . 2.ب

  .لغة اإلنجلیزیةالمكتوبة بال
أن یفــــــرق الطالــــــب بــــــین قواعــــــد الكتابــــــة فــــــى اللغــــــة . 3. ب

  .اإلنجلیزیة و نظیرتها فى اللغة العربیة
المهارات المهنیة  -ج

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

  .كتابته باللغة اإلنجلیزیة
طالـب مهــارة جمـع و عـرض المعلومــات ان یكتسـب ال.. 6.د  :المهارات العامة  -د

 .فى صورة موضوع انشائى

  :محتوي المقرر  -4
عدد   الموضوع  م

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
بعـــــــــض قواعـــــــــد الكتابـــــــــة   .1

  2  4  باللغة اإلنجلیزیة
  2  4  الكتابة الوصفیة  .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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  2  4  الكتابة السردیة  .3
  2  4  الكتابة التحلیلیة  .4
طـــــــــرق ترتیـــــــــب و ربــــــــــط   .5

  2  4  األفكار
بعـــــــــــض قواعـــــــــــد اللغــــــــــــة   .6

  2  4  اإلنجلیزیة
  

  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

ً  :   كتب مقترحة - جـ ◌Green, John ;Better English Writing, 
Cambridge, CUP, 2005. 

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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
إلنجلیزیة اللغة ا: قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122018  
  :اسم المقرر 

  اللغة اإلنجلیزیة 
  )سمع و قراءة و فهم ( 

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   28   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  حیث القراة و الفهمإجادة اللغة االنجلیزیة من   :هدف المقرر  -2

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

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

أن یمیـــز الطالـــب بـــین العالقـــات الســـیاقیة لالســـالیب . 1. ب  :المهارات الذهنیة  - ب
  .المختلفة في اللغة االنجلیزیة 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یعیـــــد الطالـــــب تنظـــــیم قواعـــــد القـــــراءة الصـــــحیحة . 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

  1  2  و تحلیل نصوص قراءة  .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
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  1  2  قراءة و تحلیل نصوص  .8
  1  2  قراءة و تحلیل نصوص  .9

  1  2  صقراءة و تحلیل نصو   .10
  1  2  قراءة و تحلیل نصوص  .11
  1  2  قراءة و تحلیل نصوص  .12

  
  1  2  قراءة و تحلیل نصوص  .3  

    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 

  :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

 ,Baldwin,jack;Developing Reading skills:                    كتب ملزمة - ب
Cambridge:cup, 2006.  

  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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122019  
  :اسم المقرر 

الروایة فى القرن الثامن 
  عشر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     الدراسیة عدد الوحدات   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

 :الهدف العام  . أ
التعریــــف بتقنیــــات الروایــــة والقصــــة فــــى القــــرن الثــــامن  .1.أ

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

  :مقرر المستهدف من تدریس ال -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

ن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة ودور السرد .أ. 4. أ
  .الثقافي 

أن یحدد الطالب تقنیات السرد اإلنجلیزى فى القرن . 5. أ
  .الثامن عشر 

أن یحدد الطالب أدوات السرد التحلیلیة وعالقتها . 8. أ
  .بالمجتمع 

  :المهارات الذهنیة  - ب
یكون الطالب قادرا علي التحلیل النقدي  أن. 2. ب

  .والجمالي
أن یبرهن الطالب عملیا علي مقدرته علي القراءة . 4. ب

  .النقدیة التذوقیة
المهارات المهنیة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
  .أن یصمم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة . 1. ج
أن یقترح الطالب طریقة للقراءة الجیدة باللغة . 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  .اإلنجلیزیة للنصوص 

  :المهارات العامة  -د
یتمكن الطالب من ممارسة القراءة األدبیة  أن. 4. د

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

  :محتوي المقرر  -4

عـــــــــــــــــــــــدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Persuasion. Jane 
Austen 

Gulliver’s 
Travels, Swift  

12  3  

2.  Plot 
12  3  

3.  Theme 
12  3  

4.  Narrator 
12  3  

5.  Background 
4  1  

6.  . Life of Author 
4  1    

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

یب التعلیم والتعلم أسال -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

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

  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :لمراجع قائمة الكتب الدراسیة وا -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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  المقررة مصحوبة بتعلیق علیها  المسرحیات مختارات من:                         مذكرات  -أ
  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  .century Novel 18th  الخ... 
 

    التوقیع  ةأستاذ الماد
  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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122020  
  :اسم المقرر 

  ة المسرحی
  )من البدایة حتى شكسبیر(

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

معرفــــة اثــــر الخلفیــــة الثقافیــــة والحضــــاریة  :الهــــدف العــــام . أ
والفكریـــــة فـــــى المــــــدارس المســـــرحیة فـــــى مــــــن البدایـــــة حتــــــى 

 .شكسبیر
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یقـــارن الطالـــب بـــین المـــدارس المســـرحیة المختلفـــة  1-ب

  .من البدایة حتى شكسبیر
أن یحلــــل الطالــــب النمــــاذج المســــرحیة المختلفــــة فــــى   2-ب

 .إنجلترا

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

هــــا یحــــدد الطالــــب أدوات المســــرح التحلیلیــــة وعالقتأن . 2. أ
 .بالمجتمع 

أن یحـــــدد الطالـــــب أســـــالیب المســـــرح اإلنجلیـــــزى مــــــن . 3. أ
 .البدایة حتى شكسبیر 

  .أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة .  4. 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

أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. جالمهارات المهنیة  -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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

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

  
 

  :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. 5. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  Elizabethan Age 
background  8  2  

2.  Ideas behind the 
play 8  2  

3.  Themes  8  2  
4.  Plot  8  2  
5.  Moral ty Plays 8  2  
6.   urch and Drama 8  2  
7.  Characters 4  1  
8.  Dr Faustus by C 

Marlowe 4  1  
9.  Everyman 4  1    

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

یم والتعلم أسالیب التعل -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

   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

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

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  لس القسم العلميرئیس مج    

  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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
اللغة اإلنجلیزیة : قسم     

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122021  
  :اسم المقرر 

أدب ونقد أدبى إغریقى 
  ورومانى

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

تعریف الطالب بالنقد األدبي بدایة من  :الهدف العام . أ
  .ظهوره فى الحضارتین اإلغریقیة والرومانیة 

  :األهداف الجزئیة . ب
  .ن النظریات األدبیة المختلفةأن یقارن الطالب بی 1- ب
أن یحلــل الطالــب النمـــاذج النقدیــة الشــعریة والروائیـــة   2-ب

 .والمسرحیة بعناصرها الفنیة المختلفة 

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

  .أن یحدد الطالب أثر الشاعر اإلغریقى اریستوفانیس. 3.أ
ات الروایة والقصة والمسرحیة أن یستنتج الطالب أدو . 7. أ

 .التحلیلیة وعالقتها بالمجتمع 
أن یستنتج الطالب النظریات األدبیة فى الروایة . 9. أ

  .والمسرح والشعر عند اإلغریق والرومان 

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یبرهن الطالب عملیا علي مقدرته علي القراءة . 1.ب 

 . النقدیة التذوقیة
طالب بین افالطون وأرسطو وهوراس أن یقارن ال. 3. ب

  .ولونجیناس  
المهارات المهنیة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یقترح الطالب طریقة للقراءة الجیدة باللغة . 2. ج

  .اإلنجلیزیة للنصوص
  .أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة . 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد األدبي . 5. ج

  :لمهارات العامة ا -د

أن یحكم الطالب على فلسفة الناقد والفرق بینها عند . 2. د
  .اإلغریق والرومان 

قدَّر الطالب ممارسة القراءة األدبیة والثقافیة  أن. 4. د ُ ی
  . واللغویة

 .أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 5. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  اتالمحاضر 

1.  C iticism of 
Poetry 8  2  

2.  Criticism of 
Drama 8  2  

3.  Plato 8  2  
4.  Aristotle 8  2  
5.  Horace 8  2  
6.  Longinus 8  2  
7.  Aristophanes 8  2  
8.  Sophocles 4  1  
9.  Oed pus 4  1    

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

لتعلیم والتعلم أسالیب ا -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

   االمتحان التحریرى:                     األسالیب المستخدمة  -أ
  األسبوع الرابع عشر       :                   التوقیت  - ب
  %100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :جع قائمة الكتب الدراسیة والمرا -8
  المقررة مصحوبة بتعلیق علیها المسرحیات مختارات من:                         مذكرات  -أ

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

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  س مجلس القسم العلميرئی    

  میراندا خمیس الزوكة .د  میرفت عبد الرؤوف          .د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصیف مقرر دراسي
اإلسكندریة: أكادیمیة / جامعة   
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

اآلداب فرع دمنهور: معهد / كلیة   
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122022  
  :قرر اسم الم

  اللغة األوربیة الثانیة 
  )ألمانى( 

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

اجادة اللغة االلمانیة كلغة ثانیة بجانب : الهدف العام .أ
 .اللغة االنجلیزیة

  :األهداف الجزئیة .ب
ن یستخدم الطالب الكلمات والجمل المركبه التي أ. 1.ب

 .یستطیع بها الطالب التعبیر عن احتیاجاته 
أن یناقش الطالب بعض الموضوعات العامة باللغة . 2.ب

 .االلمانیة 
أن یتمكن الطالب من قراءة نصوص متوسطة . 3.ب

 . الصعوبة باللغة االلمانیة

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :مات والمفاهیم المعلو  -أ

أن یحدد الطالب طرق  للتعرف علي بعض المواقف . 2.أ
البسیطة في المجتمع االلماني والوقوف علي المتشابهات 

 .والمتناقضات بینها وبین المجتمع المصري
أن یستنتج الطالب أوجه التباین والتالقي بین الدول . 8. أ

  .المتحدثة باللغة االلمانیة

  : المهارات الذهنیة - ب

أن یعید الطالب  صیاغة  نصوص متوسطة . 1.ب
  .باسلوبه الصعوبة باللغة االلمانیة

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

ان یبرهن الطالب عملیا على قدرته علي  اجراء  .3. ب
  .حوار بسیط بلغة اجنبیة

ستراتیجیة  لفهم النصوص ان یستخدم الطالب ا .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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  .وتحلیلها بطریقة سریعة وبسیطة
 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یكون الطالب قادرا علي قراءة نصوص متوسطة  .2. ج
  .الصعوبة واستیعابها باللغة االلمانیة

أن یكون الطالب قادرا علي كتابه موضوعات  .4. ج
  .انشائیة باللغة االجنبیة

یكتسب الطالب مهارة اجراء محادثات وقراءة  أن. 7. ج
  .نصوص متوسطة الصعوبة باللغة االلمانیة  وفهمها

  :المهارات العامة  -د

أن یكتسب الطالب مهارة قراءة  نصوص متوسطة  .1. د
  .الصعوبه باللغة االلمانیة قراءه جیده

أن یكتسب الطالب مهارة كتابه موضوعات   - .2. د
  .جنبیةانشائیة باللغة اال

أن یعرف الطالب كیفیة التحدث في موضوعات  .4. د
الطقس  ویبدي رایه فیها  –االسرة  –عامة مثل الدراسة 

  .ویعلله بصورة مقنعة باللغة االلمانیة
أن یحلل الطالب النصوص االدبیة البسیطة  .5. د

  .مستخدما االنترنت للوصول الي هدفه
طة أن یعید الطالب صیاغة النصوص متوس. 6. د

  .الصعوبة المسموعة والمقرءة باللغة االلمانیة باسلوبه
 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

1.  C iticism of 
Poetry 8  2  

2.  Criticism of 
Drama 8  2  

3.  Plato 8  2  
4.  Aristotle 8  2  
5.  Horace 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 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

6.  Longinus 8  2  
7.  Aristophanes 8  2  
8.  Sophocles 4  1  
9.  Oed pus 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
  المقررة مصحوبة بتعلیق علیها المسرحیات مختارات من:                         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  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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصیف مقرر دراسي
اإلسكندریة: أكادیمیة / جامعة   

اآلداب فرع دمنهور: معهد  /كلیة   
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  :بیانات المقرر  -1
  :الرمز الكودي 

 E031122022  
  :اسم المقرر 

( مقرر اللغة االوروبیة الثانیة
  )الماني

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2
اجـــادة اللغـــة االلمانیـــة كلغـــة ثانیـــة بجانـــب : الهـــدف العـــام .أ

 .اللغة االنجلیزیة 
  :األهداف الجزئیة .ب
أن یســــتخدم الطالــــب الكلمــــات والجمــــل المركبــــه التــــي .1.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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

 . یستطیع بها الطالب التعبیر عن احتیاجاته
أن ینــاقش الطالــب بعـــض الموضــوعات العامــة باللغـــة .2.ب

 .نیة االلما
أن یــــــتمكن الطالـــــــب مـــــــن قـــــــراءة نصـــــــوص متوســـــــطة .3.ب

 .الصعوبة باللغة االلمانیة 

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحــدد الطالــب طــرق  للتعــرف علــي بعــض المواقــف . 2.أ
البســـیطة فـــي المجتمـــع االلمـــاني والوقـــوف علـــي المتشـــابهات 

 .جتمع المصريوالمتناقضات بینها وبین الم
أن یســتنتج الطالــب أوجــه التبــاین والتالقــي بــین الــدول . 8. أ

  .المتحدثة باللغة االلمانیة

  :المهارات الذهنیة  - ب

أن یعیــــــــد الطالــــــــب  صــــــــیاغة  نصــــــــوص متوســــــــطة . 1.ب
  .باسلوبه الصعوبة باللغة االلمانیة

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

ان یبـــرهن الطالـــب عملیـــا علـــى قدرتـــه علـــي  اجـــراء  .3. ب
  .حوار بسیط بلغة اجنبیة

ان یســـــتخدم الطالـــــب اســـــتراتیجیة  لفهـــــم النصـــــوص  .4. ب
  .وتحلیلها بطریقة سریعة وبسیطة

 

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یكون الطالب قادرا علي قراءة نصوص متوسـطة  .2. ج
  .الصعوبة واستیعابعا باللغة االلمانیة

أن یكــــــون الطالــــــب قــــــادرا علــــــي كتابــــــه موضــــــوعات  .4. ج
  .انشائیة باللغة االجنبیة 

أن یكتســــب الطالــــب مهــــارة اجــــراء محادثــــات وقــــراءة . 7. ج
  .نصوص متوسطة الصعوبة باللغة االلمانیة  وفهمها

  :المهارات العامة  -د

ءة  نصــوص متوســـطة أن یكتســب الطالــب مهـــارة قــرا .1. د
  .الصعوبه باللغة االلمانیة قراءه جیده

أن یكتســب الطالــب مهــارة كتابــه موضــوعات انشــائیة  .2. د
  .باللغة االجنبیة

أن یعــــرف الطالــــب كیفیــــة التحــــدث فــــي موضـــــوعات  .4. 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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

الطقـــس  ویبـــدي رایـــه فیهـــا  –االســـرة  –عامـــة مثـــل الدراســـة 
  .ویعلله بصورة مقنعة باللغة االلمانیة

ـــــــــب النصـــــــــوص االدبیـــــــــة البســـــــــیطة  .5. د ـــــــــل الطال أن یحل
  .مستخدما االنترنت للوصول الي هدفه

أن یعیـــــــــد الطالـــــــــب صـــــــــیاغة النصـــــــــوص متوســـــــــطة . 6. د
 .الصعوبة المسموعة والمقرءة باللغة االلمانیة باسلوبه

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Lektion 6 
Tätigkeiten bei 

der Arbeit und in 
der Freizeit 

12  3  

2.  Lektion 7 
Anlässe und 
Geschenke 

12  3  

3.  Lektion 8 
Im Supermarket 12  3  

4.  Lektion 9  
Tätigkeiten im 

Haus und 
Haushalt  

12  3  

5.  Lektion 10 
Beschreiben von 

Bilder und 
Moebel  

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
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

   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 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 
3 -Die Grammatik unentberlich für gutes Deutsch, 
Dudenverlag, 7. Auflage, München , 
Deutschland,1984  

4-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

  
  
  
  
  

  توصیف مقرر دراسي
اإلسكندریة: أكادیمیة / جامعة   
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

اآلداب فرع دمنهور:  معهد/ كلیة   
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031122022  

  :اسم المقرر 
( مقرر اللغة االوروبیة الثانیة

  )فرنسى 
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  عملى  ـ   56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام.أ
  .إجادة اللغة الفرنسیة كلغة ثانیة 

  :األهداف الجزئیة . ب
أن یســـتخدم الطالـــب الكلمــــات والجمـــل المركبـــه التــــي . 1.ب

 .یستطیع بها الطالب التعبیر عن احتیاجاته
أن ینــاقش الطالــب بعــض الموضــوعات العامــة باللغــة . 2.ب

 .الفرنسیة
قــــــراءة نصــــــوص متوســــــطة  أن یــــــتمكن الطالــــــب مــــــن. 3.ب

 .الصعوبة باللغة الفرنسیة
أن یســـتخدم الطالـــب جمـــل مترابطـــة بســـیطة لوصـــف . 4.ب

 .اشخاص او اماكن معروفة مسبقا للطالب
أن یكتـــــب الطالـــــب بطاقـــــات بریدیـــــة وخطابـــــات عامـــــة .5.ب

 .ورسمیة  ویمأل استمارة تعارف باللغة الفرنسیة
ویــــــــة أن یـــــــتمكن الطالــــــــب مــــــــن بعــــــــض القواعــــــــد اللغ. 6.ب

 .المختلفة عن اللغة الفرنسیة

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحدد الطالب طرق  للتعرف علـي بعـض المواقـف . 2. أ
البســـیطة فـــي المجتمـــع الفرنســـي والوقـــوف علـــي المتشـــابهات 

 .والمتناقضات بینها وبین المجتمع المصري
لتبــاین والتالقـــي بـــین اللغـــة أن یســتنتج الطالـــب أوجـــه ا. 8. أ

  .الفرنسیة والعربیة من الناحیة اللغویة
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

  :المهارات الذهنیة  - ب

أن یعیــــــــد الطالــــــــب صــــــــیاغة  نصــــــــوص متوســــــــطة . 1. ب
  .باسلوبه الصعوبة باللغة الفرنسیة

أن یكون الطالب قادرا علي قراءة  وتحلیل نصوص  .2. ب
  .متوسطة الصعوبة باللغة الفرنسیة

الطالـــب عملیـــا علـــى قدرتـــه علـــي  اجـــراء  ان یبـــرهن .3. ب
  .حوار بسیط بلغة اجنبیة

ان یســـــتخدم الطالـــــب اســـــتراتیجیة  لفهـــــم النصـــــوص . 4. ب
  .وتحلیلها بطریقة سریعة وبسیطة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یكون الطالب قادرا علي قراءة نصوص متوسـطة  .2. ج
  .الصعوبة واستیعابعا باللغة الفرنسیة

أن یكــــــون الطالــــــب قــــــادرا علــــــي كتابــــــه موضــــــوعات  .4. ج
  .انشائیة باللغة االجنبیة

أن یكتســــب الطالــــب مهــــارة اجــــراء محادثــــات وقــــراءة . 7. ج
  .نصوص متوسطة الصعوبة باللغة الفرنسیة  وفهمها

  :المهارات العامة  -د

أن یكتســب الطالــب مهـــارة قــراءة  نصــوص متوســـطة  .1. د
  . ءه جیدهالصعوبه بالفرنسیة قرا

أن یكــون الطالــب قــادرا علــي علــي كتابــه موضــوعات  .2. د
  .انشائیة باللغة االجنبیة 

أن یعــــرف الطالــــب كیفیــــة التحــــدث فــــي موضـــــوعات  .4. د
الطقـــس  ویبـــدي رایـــه فیهـــا  –االســـرة  –عامـــة مثـــل الدراســـة 

  . ویعلله بصورة مقنعة باللغة الفرنسیة
  .بسیطة أن یحلل الطالب النصوص االدبیة ال .5. د
أن یعیـــــــــد الطالـــــــــب صـــــــــیاغة النصـــــــــوص متوســـــــــطة . 6. د

 .الصعوبة المسموعة والمقرءة باللغة الفرنسیة بأسلوبه 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

موضـــوعات فـــي االنشـــاء   .1
لالســــــــتفادة مـــــــــن دراســـــــــة 

 اللغویة
8  2  

قطـــــــــــع للفهـــــــــــم متبوعـــــــــــة   .2
  2  8  بأسئلة علیها

ة بعــــــــض القواعــــــــد دراســــــــ  .3
  2  8اللغویة االساسیة لتركیـب 
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

 الجملة
نصوص صغیرة للترجمة   .4

مــــن عربــــي الــــي فرنســــي 
  ومن فرنسي الي عربي

8  2  

دراســـــــة تعبیـــــــرات لغویـــــــة   .5
  1  4  داخل مواقف الحوار

  
 

تـــــــــدریبات لغویـــــــــة علـــــــــي   .6
 2 8  القواعد

موضـــوعات فـــي االنشـــاء   .7
لالســــــتفادة مــــــن الدراســــــة 

 اللغویة
8 2 

طـــــــــــع للفهـــــــــــم متبوعـــــــــــة ق  .8
 1 4  بأسئلة علیها

دراســـــــة بعــــــــض القواعــــــــد   .9
اللغویة االساسیة لتركیـب 

 الجملة
4 1 

نصوص صغیرة للترجمة   .10
مــــن عربــــي الــــي فرنســــي 

  ومن فرنسي الي عربي
4  1 

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
  بحث علمى. 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
ذوي القدرات للطالب 

  :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
  وجدال ی :مذكرات  -أ

:                    كتب ملزمة - ب
1- Longue et civilization francaise Jean Louws 
Martin  
2- Le acquisition du francais – Dr. Nagwi  
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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 

ة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور وكسب ثق
 ..ومجتمع مدني

Fargue 
3- Le francais eu direct Francois Dugair - France  

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

   یوجدال  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    ناجي فرج .د
  

 


