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قطم اللغة اإلنجليسية وآدابهب
 أوالً :المقدمة-:
تأضص قطٌ اىيغخ اإلّجيٞسٝخ فٍ ٜطيع اىعابً اىذااضاٝٗ .1992-1991 ٜؼاٌ
اىقطٌ دبىٞبً د٘اى )450( ٜطبىجبً ٗطبىجخ ف ٜاىجرّبٍج ِٞاىظجبدٗ ٜاىَطبئ،ٜ
ٗٝقذً ثرّبٍجبً ىيجنبى٘ا٘ٝش ٗثرّبٍجبً ىيَبجطايٞر اىا  ٛتضايِذذفي فا ٜثذاٝاخ
اىفظو اىذااض ٜاألٗه ٍِ اىعبً ٝٗ ،2006/2005ؼٌ اىقطاٌ ( )13عؼ٘ ٕٞئاخ
تذاٝصٝ .طرح اىقطٌ ٍ٘اد عذٝذح ف ٜاألدة ٗاىيغخ ٗاىيرجَخ ،اىٖذف ٍْٖاب تُ
تؤٕو اىطيجخ الضيخذاً اىيغخ اإلّجيٞسٝخ اىَْط٘قخ ٗاىَني٘ثخ اضيخذاًٍب طذٞذبً
ٗفعبالًٗ ،تُ ٝي ٗق اىطبىت ٗٝذيو اىْظ٘ص األدثٞخٗ ،تُ ٝطيطٞع اىيرجَاخ فاٜ
ٍخييف اىَجبالد ٍِ اىيغخ اإلّجيٞسٝخ ٗإىٖٞبٗ .اىٖذف اىْٖبئ ٜتُ ٝقذً خذٍبتٔ
اىيغ٘ٝخ ٗاألدثٞخ إى ٚاىَجيَع ف ٜمبفخ اىَجبالد.
ف ٜثذاٝخ اىعبً اىَبػ 2006/2005 ٜثبشر اىقطٌ فعيٞابً ثجرّابٍا اىَبجطايٞر
ف ٜاىيغخ اإلّجيٞسٝخ ٗآداثٖب.
 ثبنيبً :الطلبـة-:
ٝجيغ ٍجَ٘ع عذد اىطيجخ ف ٜقطٌ اىيغخ اإلّجيٞسٝخ ( )450طبىجبً عي ٚفيرت:ِٞ
طجبدٞخ ٍٗطبئٞخ )435( :طبىت ف ٜاىفيرح اىظجبدٞخ  )15( /طبىت ف ٜاىفيرح
اىَطبئٞخ.
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 ثبلثبً :أعضبء هيئة التدريص-:
ىٌ ْٝفل اىقطٌ عِ اضيقطبة ّخجخ ٍَيبزٓ ٍِ تعؼبء ٕٞئخ اىيذاٝص فٜ
تخظض اىيغخ اإلّجيٞسٝخ ٗآداثٖب ٗقذ ثيغ اجَبى ٜتعؼبء ٕٞئخ اىيذاٝص
اىَيفرغ ِٞف ٜاىقطٌ ( )13عؼ٘ ٕٞئخ تذاٝص-:

الجنطية

أضتبذ

أردني
عراقي
ضىري
أمريكي
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----3
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ٗٝقً٘ تعؼبء اىٖٞئخ اىيذاٝطٞخ ثبإلشراف األمبد َٜٝاىنبٍو عي ٚطيجخ اىقطٌ
دطت جذاٗه ٍٗ٘اعٞذ ٍخظظخ ى ىل ٗٝطيخذٍُ٘ تقْٞبد ٗٗضبئو اىيعيٌٞ
اىَخييفخ ٍِ شفبفٞبد ٗشرائخ عرع .ثبإلػبفخ إى ٚإشراك اىطيجخ ف ٜاىذ٘اا
ٗاإلٕيَبً ثأٗااق اىعَو ،مَب ٝقً٘ تعؼبء ٕٞئخ اىيذاٝص ثئجراء مثٞر ٍِ
األثذبف ٗاىذااضبد اىي ٜتٌ ّشرٕب.
 رابعبً :المؤتمرات والندوات والنشبطبت الثقبفية-:
شباك اىقطٌ ف ٜاألضج٘ع اىعيَ ٜاى  ٛعقذتٔ اىنيٞخ ف ٜمبُّ٘ اىثبّ/ ٜ
ْٝبٝر ٍِ عبً ٗ ،2007مبُ ٍ٘ػ٘ع اى ً٘ٞاىَخظض ىيقطٌ "طع٘ثبد تذاٝص
اىيغخ اإلّجيٞسٝخ ٗآداثٖب" ،قذً فٖٞب عذد ٍِ تعؼبء ٕٞئخ اىيذاٝص ٍشبامبتٌٖ،
مَب اضيؼبف اىقطٌ ثعغ اىجبدث ٍِ ِٞداخو األادُ ٗخباجٔ.
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شباك عذد ٍِ تعؼبء ٕٞئخ اىيذاٝص ف ٜاىقطٌ ف ٜاىَؤتَر اىعبىَ ٜاىذبدٛ
عشر اى  ٛعقذتٔ ميٞخ اٟداة فّٞ ٜطبُ /إثرٝو.2007 ،
تقبً اىقطٌ ّبدٝبً ىييذذف ثبىيغخ اإلّجيٞسٝخ عيٍ ٚذ ٙاىعبًٗ ،مبُ اىَشرفُ٘
(ٍ )3ذاض ٍِ ِٞدَيخ اىَبجطيٞر.
 خبمطبً :التطلّعبت المطتقبلية-:
ٝطَخ اىقطٌ تُ ٝنُ٘ ىذٍ ٔٝخيجر ّٗبدٍ ىييفبعو اىظ٘تٗ ٜاىَرئٍ ٜع اىيغخ
اإلّجيٞسٝخ ٗاألدة اإلّجيٞس.ٛ
ٗٝطَخ اىقطٌ إى ٚتُ ٝقذً قرٝجبً ثرّبٍجبً خبطبً ثبىيرجَخ عيٍ ٚطي٘ٙ
اىَبجطيٞرٝٗ ،قً٘ اىقطٌ طبىجبً ثئعذاد اىخطط ٗٗطف ىَ٘اد اىجرّبٍا.

