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 وصف المقرر

 

 كهٛخ ػهٕو انحبعٕة ٔتكُٕنٕرٛب انًؼهٕيبد /ربيؼخ انمبدعٛخ  انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 مغى انزبيؼٙ / انًشكضان .2
لغى ػهٕو انحبعٕة/ انشٚبػٛبد /انشٚبػٛبد انطجّٛ /ٔلغى 

 االحظبء ٔانًؼهٕيبتّٛ

 102ل /   1انهغّ االَكهٛضّٚ اعى / سيض انًمشس .3

  انجشايذ انتٙ ٚذخم فٛٓب .4

 دٔاو سعًٙ أشكبل انحؼٕس انًتبحخ .5

 انغُخ انذساعٛخ االٔنٗ/انفظم االٔل  انفظم / انغُخ .6

 عبػّ /نهمغى انٕاحذ 30 )انكهٙ(بد انذساعٛخ ػذد انغبػ .7

  تبسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس-9

 . ـ فٓى ٔ اعتخذاو انهغخ االَزهٛضٚخ كٕعٛهخ نهتٕاطم ٔ نهتؼهى فٙ تخظظبتٓى 1

 فٓى انًبدح انًمشٔءح خهك طهخ ثٍٛ يختهف يكَٕبتٓب -2
  نٕٛيٛخـبعتخذاو انهغخ االَزهٛضٚخ انؼبيٛخ فٙ حٛبتٓى ا 3

 ـ ثذا ٔ يٕاطهخ انًحبدحبد انمظٛشح ٔ انجغٛؾ4
   ـ كتبثخ رًهخ عهًٛخ ٔ طحٛحخ يجُٗ ٔ يؼُٗ 5

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ثبنغُخ االٔنٗ  ثكهٛخ ػهٕو انحبعٕة ٔانشٚبػٛبد ْٕٔ يمشس ارجبس٘ ا ٚزت   ْزا انًمشس نفبئذح انطالة انًغتزذٍٚ ثبنًغبس انؼهًٙ ٚذسط 

ثطشٚمخ تًكٍ انطبنت يٍ االؽالع ٔ تؼهى اعبعٛبد انهغخ ٔ ٚجذٔ رنك   تى تظًٛى ْزا انًُٓذ ػهٗ انطبنت ارتٛبصِ لجم يشحهخ انتخظض. ٔ

ذساعّ اعبعٛبد انهغّ االَكهٛضّٚ ٔانتٙ تشًم دساعّ الغب و نٚتؼشع انطبنت  حٛجط ؽٕال االعبثٛغ انخالحخ االٔنٗ ٔاػحب يٍ خالل يب ٚذس

انتشاكٛت االكخش تؼمٛذا .ثبإلػبفخ انٗ انًحبػشاد انًؼتًذح  ٔغٕٚخ هانٗ انًغبئم انّ  نٛتذسد ثؼذ رنك ٛانكالو ٔانزًم ٔاالصيُّ انشئٛغ

 .ٚتؼشع انطالة نًزًٕػخ يتُٕػخ يٍ انًٕاػٛغ انتكًٛهٛخ فٙ انفشٔع انخالحخ أ٘ ، االعتٛؼبة  ٔانًحبدحخ ٔلٕاػذ انهغخ 



 يخشربد انتؼهى ٔؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى .9

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 فٓى انهغخ انٓذف يؼُٗ ٔ يجُٗ ثبإلػبفخ إنٗ إربدح َطمٓب  

 ًكٍ يٍ انتؼبيم يغ انًفشداد انًغتٕٖ انتًٓٛذ٘تًُٛخ انكفبءاد انهغٕٚخ األعبعٛخ انتٙ ت 

 تًُٛخ انفٓى ٔ انمذسح ػهٗ اعتخذاو نغخ انتخبؽت غٙ انحٛبح انٕٛيٛخ 

 
 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 كتبثخ رًهخ ثغٛطخ ٔ عهًٛخ َحٕٚب ٚغتخذيٓب انطبنت فٙ ٔطف األشخبص أٔ انتؼجٛش ػٍ سغجخ أٔ ٔرٓخ َظش ...انخ... 

 ًم راد انتشكٛجبد انُحٕٚخ انجغٛطخ فٙ عٛبلبد يؼُٛخاعتخذاو انز 

 فٓى انُظٕص انًمشٔءح انجغٛطخ ٔيمبسَتٓب. 

   

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      
 

  .لشاءاد ، تؼهى راتٙ ، حهمبد َمبػ 

 ٜخشٍٚ ٔ تٕرّٛ ا انؼجبساد انًغتؼًهخ فٙ انحٛبح انٕٛيٛخ ٔ انغؤال ػٍ االتزبْبد  انمٛبو ثًحبدحبد لظٛشح ٔ اعتؼًبل 

 ٚتغُٗ نهطبنت انتحذث ػٍ َفغّ ٔ انتؼجٛش ػٍ سغجبتّ، يشبغهّ ٔ يشبكهّ فٙ انحٛبح انٕٛيٛخ    .     

 ؽشائك انتمٛٛى      

 

 انًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط.

 تمذٚى األَشطخ 

 ٔأَشطخ . ئٛخَٔٓب اختجبساد فظهٛخ

 

 
 يٓبساد انتفكٛش -د

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها اجباتالو أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1د

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -2د

 

 

 

 

 ؽشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     



 

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 الجماعٌة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص 

 

 ؽشائك انتمٛٛى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 خشٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕيٛف ٔانتطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األ -د 
ْزِ انًبدح عٕف تجُٙ فٙ انطبنت انمذسح ػهٗ انتفكٛش ٔاالتظبل ثُّٛ ٔثٍٛ صيالئّ اٜخشٍٚ فٙ َفظ انًبدح ٔانًٕاد األخشٖ، ْٔزا 

نهغخ اإلَزهٛضٚخ فٙ انتٕاطم يٓى رذا نتحغٍٛ ػاللخ انطالة ثجؼغ. كًب أٌ انطبنت عٕف ًُٚٗ لذستّ ػهٗ انتفكٛش ٔ ػهٗ اعتؼًبل ا

 .يغ اٜخشٍٚ عٕاء كبٌ رنك داخم يحٛطّ أٔ فٙ شتٗ إَحبء انؼبنى



 انجُٛخ انتحتٛخ  .11

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كتت انًمشس 
      ٖأخش 
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 Reading  for Understanding 

 ثُٛخ انًمشس .10

 انغبػبد األعجٕع
يخشربد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انتمٛٛى ؽشٚمخ انتؼهٛى

 2 االٔل
اللغه  عن عامة مفاهٌم

 االنكلٌزٌه 
 َظش٘ شئٛغّٛ الغبو انكالو ان

اعئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ

 تكٍٕٚ انزًم 2 انخبَٙ
االصيُّ انشئٛغّٛ فٙ 

 انهغّ االَكهٛضّٚ
 َظش٘ 

اعئهخ ػبيخ 

ٔيُبلشخ أ 

 ايتحبٌ اَٙ

 َظش٘  َض اَكهٛض٘ لظٛش اعتٛؼبة نهمشاءح 2 انخبنج
أعئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ 

 2 انشاثغ
تنمٌه قدرة الطالب على 

 التحدث 
 ايتحبٌ اَٙ ٘ َظش يحبدحبد عشٚؼّ 

 2 انخبيظ
يؼشفّ انجُٗ انشئٛغّٛ 

 نهغّ 
ثؼغ لٕاػذ انهغّ 

 االَكهٛضّٚ
 َظش٘ 

أعئهخ ػبيخ 

 ٔيُبلشخ 

 2 انغبدط
صٚبدِ يخضَّٔ يٍ 

 انكهًبد االَكهٛضّٚ
 َظش٘ يؼبَٙ انًفشداد 

اعئهخ ػبيخ ٔ 

 يُبلشخ
 اعئهخ ػبيخ َظش٘ رًم انششؽ انًُفشدح  انزًم انششؽٛخ  2 انغبثغ

 َظش٘  رًم انششؽ انًتذاخهخ انزًم انششؽٛخ  2 يٍانخب
 الواجبات
 الجماعٌة

 طٛبغّ انغؤال 2 انتبعغ
اعتخذاو ادٔاد انغؤال 

انشئٛغّٛ ٔاالفؼبل 

 انًغبػذح فٙ انغؤال 
 اعئهخ ػبيخ َظش٘ 

 اعئهّ ػبيّ  َظش٘  َض اَكهٛض٘ لظٛش اعتٛؼبة نهمشاءح 2 انؼبشش

 2 انحبد٘ ػشش 
ّٛ يؼشفّ انجُٗ انشئٛغ

 نهغّ
ثؼغ لٕاػذ انهغّ 

 االَكهٛضّٚ
 اعئهخ ػبيخ َظش٘ 

 2 انخبَٙ ػشش
معرفه اصول الكلمات 

 فً اللغه 
الطرق الرئٌسٌه 
 لصٌاغه الكلمات 

 َظش٘ 
يُبلشخ ٔ 

 ايتحبٌ اَٙ
 اعئهخ ػبيخ َظش٘  َظٕص لظٛشح استٌعاب للقراءة  2 انخبنج ػشش

 2 انشاثغ ػشش
يؼشفّ انجُٗ انشئٛغّٛ 

 نهغّ
ْش انشئٛغّٛ فٙ انظٕا

 انهغّ 
 َظش٘ 

 الواجبات
 الجماعٌة

 2 انخبيظ ػشش
تنمٌه قدرة الطالب على 

 التحدث
 يُبلشخ  َظش٘ يحبدحبد عشٚؼّ 



يتطهجبد خبطخ ) ٔتشًم ػهٗ عجٛم انًخبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيزٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكتشَٔٛخ (

 التوجد
 

انخذيبد االرتًبػٛخ ) ٔتشًم ػهٗ عجٛم 

سٚت انًخبل يحبػشاد انؼٕٛف ٔانتذ

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 التوجد 
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 ال تٕرذ انًتطهجبد انغبثمخ

 10 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 


