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 كهُت اِداة وانفُىٌ
 

 :انًقذيــــت:  أواًل

 

انغبيؼخ، ٔثذأ انزذرٚض كٛٓب كٙ رأطظذ كهٛخ اٜداة ٔانلٌُٕ يُذ رأطٛض 
: ، ٔرخزؾ انكهٛخ ثزذرٚض ثزايظ كٙ يغبالد1991/1992يوهغ انؼبو انغبيؼٙ 

انهـبد ٔاٜداة ٔانلٌُٕ، كًب روذو نوهجخ انغبيؼخ ػذدا يٍ انًٕاد كٙ يغبالد 
 .انؼهٕو اإلَظبَٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔاالػاليٛخ

 

اثٓب، هظى انهـخ هظى انهـخ انؼزثٛخ ٔآد: رلى انكهٛخ طزخ أهظبو ْٙ
اإلَغهٛشٚخ ٔآداثٓب، هظى يؼهى ؿق نـخ ئَغهٛشٚخ، هظى انزـًٛى انغزاكٛكٙ، 
ٔهظى انزـًٛى انذاخهٙ، ٔهظى انؼهٕو اإلَظبَٛخ ٔاالعزًبػٛخ، ٔاألهظبو 
انخًظخ األٔنٗ أهظبو أكبدًٚٛخ رًُؼ درعخ انجكبنٕرٕٚص ثؼذ أٌ ُٚٓٙ 

انؼهٕو اإلَظبَٛخ هظى  طبػخ يؼزًذح كٙ انزخـؾ، أيب 132انوبنت 
ٔاالعزًبػٛخ كُٛٓق ثؼتء رذرٚض يزوهجبد انغبيؼخ ٔثؼق يزوهجبد انكهٛخ، 
ٔٚوٕو ثذٔر ْبو كٙ ديظ انوهجخ انغذد ثبنجٛئخ انغبيؼٛخ، ٔٚظٓى كٙ رؼًٛن 

كًب . انًظزٕٖ انضوبكٙ ٔانلكز٘ نهوبنت يٍ خالل هجٛؼخ انًٕاد انزٙ ٚوزؽٓب
انزٙ ٚذرطٓب ( 1)راد انهـخ انؼزثٛخ ٚزٕنٗ هظى انهـخ انؼزثٛخ هزػ يبدح يٓب

 .ههجخ انغبيؼخ كًزوهت ئعجبر٘

 

 –ٔرًُؼ انكهٛخ درعخ انًبعظزٛز كٙ انهـخ اإلَغهٛشٚخ ٔآداثٓب ٔكًٍ يظبرٍٚ 
طبػبد ( 9)طبػخ رذرٚظٛخ ثبإلكبكخ ئنٗ ( 24)يظبر انزطبنخ ٔٚزلًٍ 

 طبػخ رذرٚظٛخ يغ ايزؾبٌ( 33)ٔيظبر االيزؾبٌ انؼبيم ٔٚزلًٍ . رطبنخ
 .ػبيم كٙ َٓبٚخ انجزَبيظ

 

ٔيُذ رأطٛظٓب طؼذ انكهٛخ ئنٗ انزًٛش كٙ انخون انذراطٛخ ٔكٙ ٔطبئم 
انزذرٚض ٔكٙ هجٛؼخ انزؼبيم يغ انوهجخ ٔاالْزًبو ثجُبء ػخـٛخ انوبنت، 
ئكبكخ ئنٗ رٕكٛز انًزاكن انلزٔرٚخ نؼًهٛخ انزذرٚض يٍ يخزجزاد ٔيزاطى 

 .ٔهبػبد نهُوبع
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بنًظزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔاألكبدًٚٙ ٔانؾزؽ ػهٗ رًٛشِ ٔئكبكخ ئنٗ االْزًبو ث
ٔروذيّ، كاٌ كهٛخ اٜداة ٔانلٌُٕ رًضم انٕاعٓخ انضوبكٛخ ٔانلكزٚخ نهغبيؼخ، يٍ 
خالل انُؼبهبد انؼهًٛخ ٔانضوبكٛخ ٔاناليُٓغٛخ انزٙ رؾزؽ ػهٗ ػوذْب 

ٔٚؼبرى كٙ األَؼوخ أػلبء ْٛئخ انزذرٚض ٔههجخ انكهٛخ، ئكبكخ . ثؼكم دائى
يزخــٍٛ ٔخجزاء يٍ خبرط انغبيؼخ، ثًب ٚظٓى كٙ رؾظٍٛ انًظزٕٖ ئنٗ 

انؼهًٙ، ٔكزؼ اٜكبم انزؽجخ أيبو انوهجخ كًٛب ٚزـم ثًغبالد رخــبرٓى 
 .ٔاْزًبيبرٓى ٔيٕٛنٓى

 

ٔرؼوذ انكهٛخ انًإرًز انؼهًٙ طًُٕٚب، ٔهذ ٔؿم ْذا انؼبو ئنٗ دٔررّ انضبَٛخ 
ًُم أثؾبصًب ٔدراطبد أكبدًٚٛخ ػؼزح، كًب رؼوذ أطجٕػًب ػهًًٛب طًُٕٚب ٚؼ

ألهظبو انكهٛخ َٔؼبهبد هالثٛخ ٔيظبثوبد ئثذاػٛخ ٔصوبكٛخ رٓذف ئنٗ اإلرروبء 
ثًظزٕٖ انوهجخ، ٔرًُٛخ ٔػٛٓى، ٔؿوم ػخـٛبرٓى ثأطهٕة ٚزكبيم كّٛ دٔر 

 .انًبدح انؼهًٛخ يغ انُؼبم اناليُٓغٙ انًلزٕػ

 

دثٙ، كاٌ االرـبل ثٍٛ ٔألٌ يغبل اخزـبؽ انكهٛخ ْٕ انًغبل اإلَظبَٙ ٔاأل
أػلبء ْٛئخ انزذرٚض ٔانوهجخ ارـبل ئَظبَٙ، ّٚزظى ثبنزهٙ ٔثبنظهٕى 
انًزؾلز، ٔٚوٕو ػهٗ اطزُٓبف هذراد انوبنت، ٔرؾزٚق هبهبرّ َؾٕ يب ٚؼهٙ 
انوٛى اإلَظبَٛخ كٙ ػخـٛزّ، يٍ أعم ثُبء ئَظبٌ دًٚوزاهٙ كبػم، ٚذرى 

إٔنٛخ ؽٛبل انولبٚب انًزـهخ ثؾٛبح انٕاعجبد انًهوبح ػهٗ ػبروخ، ٔٚؼؼز ثبنًظ
 .يغزًؼّ ٔأّيزّ

 

 أعذاد انطهبت: -

هبنجًب يٕسػٍٛ ػهٗ ( 946)ثهؾ ػذد انوهجخ انًهزؾوٍٛ ثبنكهٛخ ْذا انؼبو 
هبنجًب ٔهبنجخ، انهـخ اإلَغهٛشٚخ ( 72)انهـخ انؼزثٛخ ٔآداثٓب : انزخــبد انزبنٛخ

هبنجًب ٔهبنجخ، ( 80)َغهٛشٚخ هبنجًب ٔهبنجخ، يؼهى ؿق نـخ ئ( 407)ٔآداثٓب، 
هبنجًب ( 113)هبنجًب ٔهبنجخ، انزـًٛى انذاخهٙ ( 274)انزـًٛى انغزاكٛكٙ 

 .هبنجًب ٔهبنجخ( 167)ٔهبنجخ، ٔثهؾ ػذُد انخزٚغٍٛ كٙ انلٕط 
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 أعضبء هُئت انتذسَس: -

ػلرٕ ْٛئرخ   (  40) نوذ ثهؾ ػذد أػلبء ْٛئخ انزذرٚض انًزلرزؿٍٛ كرٙ انكهٛرخ    
كخ ئنررٗ ػررذد يررٍ انًؾبكررزٍٚ ؿٛررز انًزلررزؿٍٛ نزـوٛررخ كبكررخ  رررذرٚض، ثبإلكررب

ػلرٕ  ( 17)يغبالد انًؼزكخ كٙ انزخــبد انزٙ روزؽٓب انكهٛخ ٔثهؾ ػرذدْى  
ٔٚظزؼًم أػلبء ْٛئخ انزرذرٚض انٕطربئم انزؼهًٛٛرخ    . ْٛئخ رذرٚض ؿٛز يزلزؽ

انؾذٚضخ كٙ رذرٚظٓى نهًٕاد انًخزهلخ، كًب ٚوٕيرٌٕ ثاػرذاد انجؾرٕس انؼهًٛرخ     
 .ٛق انكزت ٔانًؼبركخ كٙ انًإرًزاد انؼهًٛخ ٔخذيخ انًغزًغٔرأن

 

 

 انًؤتًشاث وانُذواث وانُشبطبث انخقبفُت: -

 ٌانًؤتًش انعهًٍ انسُى:  

نوذ رى روٕٚز انًإرًز ٔأؿجؼ يإرًزًا دٔنًٛب ثبطى يإرًز كٛالدنلٛب انضوبكٙ 
ح يرٍ  كرٙ انلزرز  ( صوبكرخ انـرٕرح  )انذٔنٙ انضبَٙ ػؼز، انذ٘ ُػوذ رؾذ ػُٕاٌ 

24-26/4/2007 ( ٗ ، ثًؼربركخ  (انرذٔرح انضبَٛرخ  ) 1/11/2007-30ٔ( انذٔرح األٔنر
   ٍ األردٌ، كهظروٍٛ، يـرز، طرٕرٚب، انظرؼٕدٚخ،     : يبئخ ٔصًبٌ ٔأرثؼرٌٕ ثبؽضرًب ير

انكٕٚرذ، اإليرربراد انؼزثٛررخ، ُػًربٌ، انؼررزام، ئٚررزاٌ، اطرجبَٛب، انظررٕداٌ، نجُرربٌ،    
عرٕد ػرذد كجٛرز يرٍ انرزاؿجٍٛ كرٙ       ٔنٕ. انغشائز، انًـزة، ررَٕض، نٛجٛرب، ٔرزكٛرب   

انًؼبركخ روزر أٌ ٚزى كـم انًإرًز ئنٗ دٔرررٍٛ انرذٔرح األٔنرٗ ررزرجن ثربألدة      
ٔانًلبْٛى انًزرجوخ ثضوبكخ انـٕرح ٔانذٔرح انضبَٛخ كٙ االرـربل ٔانلُرٌٕ ثزربرٚ     

 .2007-1/11ئنٗ  30/10

 :ٔرٕسػذ أٔرام انًإرًز ػهٗ انًؾبٔر انزبنٛخ 

 (قبفت انصىسةح) -:انذوسة األونً

 انًفبهُى، انتبسَخ: حقبفت انصىسة .1
   كهظلخ انـٕرح. 
   إَٔاع انـٕرح ٔأًَبهٓب. 
  ربرٚ  انـٕرح. 
  ٔطبئن ئَزبط انـٕرح ٔرذأنٓب. 
 يىقع انصىسة فٍ انخقبفت انعشبُت. 

 تهقٍ انصىسة ويُبهج قشاءتهب .2
 .يٓبراد انضوبكخ انجـزٚخ
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ٔعًبنٙ، يذخم َلظٙ، يذخم صوبكٙ، يذخم ثـز٘ : يُبْظ هزاءح انـٕرح
 ..اعزًبػٙ، أَضزثٕنٕعٙ

 األدة فٍ عصش انصىسة اإلنكتشوَُت    .3
 َظزٚخ األعُبص ٔاألَٕاع كٙ ػـز انـٕرح. 
  ٙانزهًرررٙ ٔانرررُؾ انًلرررزع /انـرررٕرح ٔأدة انٕاهرررغ االكززاكررر

 (.انٓبٚجزركظذ)
 يٕهغ انهـخ كٙ ػـز انـٕرح. 
  رأصٛز انـٕرح كٙ انهـخ. 

 شوَُتانفُىٌ فٍ عصش انصىسة اإلنكت .4
 رأصٛزاد انزكُٕنٕعٛب: انلٌُٕ انزؼكٛهٛخ . 
 ّٙ  .انـٕرح ٔانزـًٛى انلُ
  ٌٕٚانـٕرح كٙ انظًُٛب ٔانزهلش. 
 انـٕرح انلٕرٕؿزاكٛخ . 
 انـٕرح كٙ انٕطبئن انًزؼذدح. 

 انصىسة فٍ وسبئم اإلعالو واالتصبل انجًبهُشٌ .5
 انـٕرح اإلػاليٛخ ٔؿُبػخ انزأ٘ انؼبو. 
 د اإلػاليٛخاطزخذاو انـٕرح كٙ انزـوٛب . 
 ٙاإلػالٌ ٔاطزخذاو انـٕرح ثٍٛ انغًبنٙ ٔاالطزٓالك. 

 انتحذٌ واالستجببت: انصىسة .6
 رزثًٕٚب، اعزًبػًٛب، َلظٛأ، اهزـبدًٚب، طٛبطٛب: رأصٛزاد انـٕرح  .ً 
  (.رـُٛغ انٕاهغ)انـٕرح ثٍٛ ؿُبػخ انٕػٙ ٔؿُبػخ انْٕى 
 تعزَز انهىَت واستالبهب: انصىسة. 
 ٔانززكّٛ انـٕرح ثٍٛ انزؼهٛى. 

 

 

 (االتصبل وانفُىٌ) -:انذوسة انخبَُت

 اإلهبر انُظز٘ نضوبكخ انـٕرح 
 صوبكخ انـٕرح ٔانزـًٛى 
 ٙصوبكخ انـٕرح ٔرؼكم انٕػ 
 صوبكخ انـٕرح اإلػالَٛخ 
 صوبكخ انـٕرح انزهًٛخ ٔانزكُٕنٕعٛب 
 صوبكخ انـٕرح كٙ انظًُٛب ٔانزهلشٌٕٚ ٔاإلَززَذ 
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 ٛخصوبكخ انـٕرح كٙ انلٌُٕ انلٕرٕؿزاك 
 ٙصوبكخ انـٕرح كٙ انًغبل انـؾل 
 صوبكخ انـٕرح ٔكٍ انكبرٚكبرٛز 

 

ٔربثؼذ انكهٛخ خوزٓب نوجبػخ أػًبل ْذا انًإرًز، نٛزى رٕصٛوٓب ٔرٕسٚؼٓرب ػهرٗ   
ؿرذر ػرٍ يُؼرٕراد    )َوبم أٔطغ كًب عزٖ انؼًرم كرٙ انًرإرًزاد انظربثوخ     

ذ انؾذاصرخ،  رؾهٛرم انخوربة انؼزثرٙ، انؾذاصرخ ٔيرب ثؼر      : كٛالدنلٛب انكزرت انزبنٛرخ  
انؼٕنًخ ٔانٕٓٚخ، انؾزٚخ ٔاإلثذاع، انؼزة ٔانـزة، انؾٕار يرغ انرذاد، اطزؼرزاف    

، ٔرى االرلبم يغ دار يغذالٔ٘ نهُؼز ٔانزٕسٚغ نزٕنٙ (انًظزوجم، صوبكخ انخٕف
 .رٕسٚؼٓب يؾهًٛب ٔػزثًّٛب

 

 

 األسبىع انعهًٍ انخبيس: 

ٔرلًٍ األطرجٕع  . 2007كبٌَٕ انضبَٙ  18-14ػوذ األطجٕع انؼهًٙ كٙ انلززح 
. ػلًٕا يٍ أػلبء ْٛئخ انزذرٚض كٙ انكهٛخ 30ػذدًا يٍ انلؼبنٛبد ٔػبرى كٛٓب 

 :ٔانلؼبنٛبد ْٙ

 يُغشاد َغٛت يؾلٕى. 

 انزُٕع انزوُٙ كٙ انزـًٛى. 

     Problematics of Teaching English Language and Literature in 
the Departments of English.                                                           
    

 َؾٕ يُبْظ عذٚذح كٙ انؼهٕو اإلَظبَٛخ ٔاالعزًبػٛخ. 

كًب ػورذ ػهرٗ ْربيغ األطرجٕع يؼرزف كُرٙ نوهجرخ هظرى انزـرًٛى          
 .انغزاكٛكٙ
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 يؤتًش انذساسبث انعشاقُت انًعبصشة: 

 ً ؼبؿرزح ٔيزكشْرب   هبيذ انكهٛخ ثبنزؼٌٕ يغ انزاثوخ انؼزاهٛخ نهذراطربد ان
ثزٚوبَٛررب ثزُلٛررذ انًررإرًز انضرربَٙ نهذراطرربد انؼزاهٛررخ   –كررٙ عبيؼررخ أكظررٛزز 

  ٍ  انًؼبؿرررررررررررررررررررررزح كرررررررررررررررررررررٙ انلزرررررررررررررررررررررزح ثرررررررررررررررررررررٛ
ثبؽرش يرٍ كرم يرٍ ثزٚوبَٛرب ٔأيزٚكرب        40ٔثًؼبركخ أكضز يٍ  6/2007/ 11-13

 . ٔكُذا ٔطٕٚظزا ٔأنًبَٛب ٔانؼزام ٔاألردٌ ٔنجُبٌ

 

 

 ٌانهجُت انخقبفُت نكهُت اِداة وانفُى: 

ػوذد انهغُخ انضوبكٛخ نكهٛخ اٜداة ٔانلٌُٕ ػؼرزح َرذٔاد ػربرى كٛٓرب      
ػلررٕ ْٛئررخ رررذرٚض ٔأطرربرذح ٔؿررؾبكٍٛٛ يررٍ ثررٍٛ يؾبكررزٍٚ ( 17)أكضررز يررٍ 

ٔرؤطبء عهظبد يٍ َخجخ أػلربء ْٛئرخ انزرذرٚض ٔانـرؾبكٍٛٛ ٔانجربؽضٍٛ يرٍ       
 :داخم انكهٛخ ٔخبرط انغبيؼخ، كًب ٚهٙ

 

 انـفـعـبنـُـت انُىو وانتبسَخ نشقىا

1 
انخًٛض 

22/3/2007 
 انًستىس ًَىرجًب    / إعالو انفقش فٍ األسدٌ 
 أؽًذ أثٕ خهٛم  : رئٛض رؾزٚز يغهخ انًظزٕر

2 
انخًٛض 

29/3/2007 
 انتشجًت وانًعشفت اإلَسبَُت انعشبُت

 كبٚش ؿٛبؽ. د

 3/4/2007 انضالصبء 3
 انفقه انسُبسٍ ويشبسكت انًشأة انعشبُت

 عبيؼخ انكٕٚذ / ئهجبل انًوٕع . د

4 
انخًٛض 

5/4/2007 
 فكشة انتقذو انعهًٍ فٍ يجهت انًقتطف

 رٕكٛن ػٕيز . د

5 
انخًٛض 

12/4/2007 

تفعُم نغـت انتشـكُم فـٍ مـم يشـكالث      
 .تعهُى قىاعذ انهغت انعشبُت

 يؾًذ ػجذانجبطن . د

6 
انخًٛض 

19/4/2007 

 ٌ ــٍ األسد ــُبء فـ ــبا واألءـ ــزكتشاث : انُـ تـ
 عخًبَُت

 يُٓذ يجٛلٍٛ. د

 أوسوبب عٍ قشة: أدة عصش انُهضت 14/5/2007االصٍُٛ  7
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 ػجذانهوٛق انخٛبم. د

8 
 انخًٛض

17/5/2007 
 انحكبَت انًشمت فٍ انتشاث انعشبٍ

 يؾًذ ػجٛذاهلل. د

9 
 انخًٛض

24/5/2007 

  ٍ ــ ــُآ انقش َ ــٍ ان ــم ف ــٍ  : انقت ــج ف بح
 خطبة األيش

 ْٛضى طزؽبٌ. د

10 
 انخًٛض

31/5/2007 

 يبئذة يستذَشة: انهىَت فٍ انهغت واألدة
 انهـخ انؼزثٛخ هظى

. ؽظررٍ ػهٛرربٌ، د. د.ػشانررذٍٚ انًُبؿررزح، أ. د.أ
 اثررررررررررررررزاْٛى أثررررررررررررررٕ ْؼررررررررررررررٓغ، 

ْٛرضى  . ْبنخ انؼجٕػٙ، د. يؾًذ ػجٛذاهلل، د. د
 ٕٚطرررررررررررق رثبثؼرررررررررررخ، . طرررررررررررزؽبٌ، د

 اطًبػٛم انوٛبو. د

 

 َشبطبث أخشي: -

يررٍ هربو هظررى انؼهررٕو اإلَظربَٛخ ٔاالعزًبػٛررخ ثبطزلرربكخ خًظرخ ٔػؼررزٍٚ    
انًؼهًٍٛ األيزٚكٍٛٛ، كًٍ انجزَبيظ انذ٘ ُٚظًرّ هظرى انذراطربد انؼرزهٛخ     

، نزٕكٛؼ انـرٕرح  28/10/2007كٙ عبيؼخ كبنٛلٕرَٛب، طبَزب ثبرثزا طًُٕٚب ثزبرٚ  
 . انؾوٛوٛخ ػٍ انًُووخ ٔانؼبنى انؼزثٙ ٔاإلطاليٙ

 
ى رئٛض انوظى، ثزوذٚى يؾبكرزح ػرٍ ٔاهرغ انرزؼه    / ٔهبو انذكزٕر رٕكٛن ػٕيز 

 .انًذَٙ كٙ األردٌ ٔانؼبنى انؼزثٙ

 

 

 انتطهعبث انًستقبهُت: -

رزوهغ كهٛخ اٜداة ٔانلٌُٕ ئنرٗ ئَؼربء يجُرٗ خربؽ ثٓرب نزًكُٛٓرب يرٍ        
 .انوٛبو ثبنًٓبو انًٕكهخ ئنٛٓب ػهٗ أكًم ٔعّ

كًب رظزؼذ انكهٛخ كٙ انًظزوجم انوزٚت نورزػ رخــربد رًرُؼ درعرخ     
 :انجكبنٕرٕٚص كٙ انزخــبد انزبنٛخ
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 ؼ ثزَبيظ دراطبد انزًُٛخ ػهٗ يظزٕٖ انجكبنٕرٕٚصكز 

 كزؼ ثزَبيظ االرـبل انغًبْٛز٘ ػهٗ يظزٕٖ انجكبنٕرٕٚص 

 

انًبعظزٛز  ٔكٙ يغبل انذراطبد انؼهٛب رُٕ٘ انكهٛخ كزؼ رخــبد نًُؼ درعخ
 :انجزايظ انزبنٛخ كٙ

 يبعظزٛز انززعًخ  -:هظى انهـخ اإلَغهٛشٚخ. 

 انهـخ ٔانُؾٕيبعظزٛز   -:هظى انهـخ انؼزثٛخ. 

 .يبعظزٛز األدة ٔانُوذ   -       

 


