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 قضم اللغة اإلنجليزية وآدابهب
 

 المقدمة: -
 

ٌّ اىقظٌ فً . 1992-1991تأطض قظٌ اىيغخ االّجيٍشٌخ فً ٍطيع اىعبً اىذراطً  وٌض
طبىجًب وطبىجخ فً اىجزّبٍجٍِ اىظجبدً واىَظبئً،  413دىاىً  2005/2006اىعبً اىذراطً 

وٌقّذً ثزّبٍجًب ىيجنبىىرٌىص وثزّبٍجًب ىيَبجظتٍزاىذي تٌ اىجذء ثبىتذرٌض فٍه ٍع فً ثذاٌخ 
ٌطزح اىقظٌ ٍظبقبد . عضى هٍئخ تذرٌض( 11)اىفظو اىذراطً األوه، وٌضٌ اىقظـٌ 

ذٌذح فً األدة واىيغخ واىتزجَخ، اىهذف ٍْهب أُ تؤّهو اىطيجخ الطتخذاً اىيغخ االّجيٍشٌخ ع
اىَْطىقخ واىَنتىثخ اطتخذاًٍب طذٍذًب وفّعباًل، وأُ ٌتذّوق اىطبىت اىْظىص األدثٍّخ وٌذييهب، 

 واىهذف اىْهبئً. وأُ ٌتذرة عيى اىتزجَخ فً ٍختيف اىَجبالد ٍِ اىيغخ االّجيٍشٌّخ وإىٍهب
أُ ٌقّذً خذٍبته اىيغىٌخ واألدثٍّخ إىى اىَجتَع فً مبفخ اىَجبالد، هذا وقذ دظو اىقظٌ 

ىغخ إّجيٍشٌخ ىٍجذأ اىتذرٌض ثه ٍع ثذاٌخ اىفظو /عيى اعتَبد اطتذذاث ثزّبٍج ٍعيٌ طف
 .2006/2007اىذراطً األوه ٍِ اىعبً 

 

الطلبة: -
 

طجبدٍخ وٍظبئٍخ : طبىجًب عيى فتزتٍِ ( 413)ٌجيغ ٍجَىع اىطيجخ فً قظٌ اىيغخ االّجيٍشٌخ 
 .طبىت فً اىفتزح اىَظبئٍخ 63/ طبىت فً اىفتزح اىظجبدٍخ  350

 
 أعضبء هيئة التدريش: -
 

اطتقطت اىقظٌ ّخجخ ٍِ أعضبء هٍئخ اىتذرٌض فً تخظض اىيغخ االّجيٍشٌخ وآداثهب وثيغ 
 :ذرٌظٍخاعضبء هٍئخ ت 10اجَبىً أعضبء هٍئخ اىتذرٌض اىَتفزغٍِ فً اىقظٌ 

 

أصتبذ  أصتبذ الجنضية
 مشبرك

أصتبذ 
 مضبعد

المجمىع  مدرس
 الكلي

 6 2 1 - 3 أردًّ

 3-  2-  1 طىري

 1-  1- -  ٍىسٍجٍقً

 10 2 4-  4 اىَجَىع

 
وٌقىً أعضبء اىهٍئخ اىتذرٌظٍخ ثبإلشزاف األمبدًٌَ عيى طيجخ اىقظٌ دظت جذاوه 

و اىتعيٌٍ اىَختيفخ، ثبإلضبفخ إىى وٌظتخذٍىُ تقٍْبد ووطبئ. وٍىاعٍذ ٍخظظخ ىذىل
إشزاك اىطيجخ فً اىذىار واالهتَبً ثأوراق اىعَو، مَب ٌقىً أعضبء هٍئخ اىتذرٌض ثئجزاء 

 .األثذبث واىذراطبد واىَشبرمخ فً اىَؤتَزاد واىْذواد اىعيٍَخ
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 المؤتمرات والندوات والنشبطبت الثقبفية: -
 

ٌْبٌز ٍِ عبً / ه اىنّيٍّخ فً مبّىُ اىثبًّ شبرك اىقظٌ فً األطجىع اىعيًَ اىذي عقذت
 :، ومبُ ٍىضىع اىٍىً اىَخّظض ىيقظ2006ٌ

 
""English Language and Literature And Globalization 

 
مَب اطتضبف اىقظٌ ثعض اىجبدثٍِ ٍِ . وقّذً عذد ٍِ أعضبء هٍئخ اىتذرٌض ٍشبرمبتهٌ

 .اىجبٍعبد األردٍّخ اىزطٍَخ واىخبطخ
أعضبء هٍئخ اىتذرٌض فً اىقظٌ فً ٍؤتَز فٍالدىفٍب اىذوىً اىذبدي عشز شبرك عذد ٍِ 

 .2006إثزٌو، / اىذي عقذته ميٍّخ اَداة فً ٍّظبُ 
 

 

 التطّلعبت المضتقبلية: -
 

ٌطَخ اىقظٌ إىى أُ ٌذظو عيى ٍظبدخ أوطع ٍِ اىجْبء اىَخّظض ىنّيٍّخ اَداة، 
اىَختجزاد اىالسٍخ اىَجهشح ىيجزاٍج اىتً ٍظبدخ تتىفز فٍهب اىَنبتت اىنبفٍخ ىيَذرطٍِ، و

 .ٌطزدهب اىقظٌ واىتً طىف ٌطزدهب
 

وٌطَخ اىقظٌ أُ ٌنىُ ىذٌه ٍختجز وّبٍد ىيتفبعو اىظىتً واىَزئً ٍع اىيغخ االّجيٍشٌخ 
 .واألدة االّجيٍشي


