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.  معلومات عامة 1       

  ، االرشىا  الففسىيفىي سسىم  البكىالوريو   برنىامج ب الملتحقىون  على  معلومىات عامىة م مىة للطىال   هذا الكتيب يحتوي 

حيى  يجىد الطالىب  لكىل مىا ع على  حىد  وصىفا ال يتضىمن  ه ولكفى  يحتىوي على  معلومىات عىن برنىامج الما سىتير  كما 

  . وصف الما ع  راسيا في وثيقة مففصلة تسم    هاأخذي التي سد وصفا مفصال  للموا   

يخضع البرنامج لألنظمة الوار ع في  ليل الجامعة. ويقدم هذا الدليل شرحا ل ذ  األنظمة  ويقوم المرشىدون بتقىديم الفصى  

 بفاءا علي ا .

 

 1.1 رسالة الجامعة                                                         

 

  

إن رسالة سسم اللغة اإلنجليزية في  امعة فيال لفيا أن يكون رائدا عل  المستوى الوطفي واإلسليمي في توفير التعليم 

مة القسم و محفزع لالبداع  . وسوف تكون م  مثيرع المتميز والبحوث ال ا فة في اللغة اإلنجليزية وآ اب ا في بيئة فكرية

الرئيسية مساعدع الطال  عل  تطوير ملكات التعلم الفظري والعملي والتحليلي مع التركيز عل  تعليم التفكير الفاسد 

وإصدار األحكام المستقلة والمفاسشة الحكيمة و الوعي الثقافي  عل  الصعيدين الوطفي والعالمي ، مما سيمكف م من أن يكونوا مواطفين 

 كاملين ومبدعين و مؤهلين ومسؤولين.

  
 

  1.2  أعضاء هيئة التدريس األساسيون                                
 

 عميد الكلية

الدكتور غسان عبد الخالق   

 

 

 نائب  عميد الكلية

 الدكتورعمر الكفاوين

 

 رئيس القسم 

 الدكتور خليل نوفل
 knofal@philadelphia.edu.jo                 

nofalk48@yahoo.com        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uk.f250.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nofalk48@yahoo.com&YY=54161&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
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 1.3  المرشدون                       
 

 

ومساعدتك طوال  م مته إرشا ك قسم المن أعضاء هيئة التدريس في    مرشد  يتم تعيين  أن تسجل في القسم حت   ما   

 فترع  راستك.

 

 
 

  1.4  التسجيل                   
 

أن  طال  السفة األول   ويجب عل    ميع الجامعات الخاصة.  تحكم معايير القبول التي يصدرها مجلس التعليم العالي

ي ف التسجيلإن اء   يجب و.   تم يديةال    ألنشطةا كامل ل م  يتضمن   م  دوليتقد يتم حي   الجامعةيحضروا إل  

محد ع خالل األسبوع الوسات األ في وا لسجأن ي أيضا   قدام  الطال  ال و عل  .الوست المحد  في الجدول التم يدي

موسع الجامعة عل  شبكة اإلنترنت. يمكفك االطالع عل  تقويم الجامعة عل  و التم يدي.   

http://www.philadelphia.edu.jo/event.asp 
 

 

   1.5برنامج المحاضرات
 

بشكل مففصل عن هذا الكتا  ، ويتوفر عل  موسع الجامعة عل  شبكة اإلنترنت. في   حاضرات يتم نشر  برنامج  الم

التوليفات  جعل بعضي مما  مختلفة  بمعيقات  إال أن ذلك يوا ه  ،لعمل برنامج  متوازن كل المحاوالت تبذلحين 

مرشدك مفذ اللحظة ، ير   استشارع برنامج إذا كانت لديك مشكلة في ال ، لذلك مستحيلةمن خارج القسم  خيارات وال

  األول  .

 

  

   1.6 إستخدام لوحات اإلعالن  
 

 في كثير من و.  في الطابق الخامسالكلية  وحة إعالنات ل وفي القسم  اإلعالنات  ةلوح  عل   الرسمية عالناتاإلتفشر 

 عل  نطاق واسع   البريد االلكتروني  ويستخدم عل  موسع الجامعة عل  شبكة اإلنترنت. اإلعالنات  فشرت  األحيان 

الفصل في بداية  الخاص به اإللكتروني  بريدبال الطال  كل محاضر زو ي و.القسم لتواصل مع إ ارع الجامعة ول

  داول ، و برنامج البكالوريسكتالوج  ، وبالطبع   ليل الطالب  ا في ذلكمعظم المعلومات الرسمية بم وتو د.الدراسي

اإلنتلرنت  متوفرع عل  صفحات سسم اللغة اإلنجليزية عل  شبكةالمحضرات وكذلك معلومات هيئة التدريس    

(http://www.philadelphia.edu.jo/)  ،(http://www.philadelphia.edu . 

 

http://www.philadelphia.edu/


 

 
5 

 

 

 

   1.7 الصحة والسالمة في الجامعة                         
 

تقع عل  عاتق هذ  اللجفة و اخل الجامعة.  القدمة  الخدمات عن  ميع   ممثلين  في الجامعة لجفة الصحة والسالمة تضم 

   وريبشكل  تفتيش بال ، والقيام  التي سد تقع  ميع الحوا ثأسبا  لتحقيق في الشكاوى ، واألخطار المحتملة ، وم ام  ا

بالصحة المتعلقة  السلوكمفظومة  سبول  طالب يصب  لزاما عل  ال التسجيل  وبمجر لجامعة. أر اء  ا  ميع في 

   .والسالمة في مباني الجامعة

 

 

 1.7.1 المباني                                                                                                        

 

 مبف في   ةويمختبرات اللغالو  في المبف  الرئيسي للكليةساعات الدر  و ميع ا    نوعين من المباني : الكلية  تضم  

األحد من  يوم   الساعة الثامفة صباحا والسابعة والفصف مساءا 08.00 عا ع  ما بينالمباني  وتفت  .اتاللغ  مركز 

الجامعة. مباني  في  ميع  التدخينيحظر   وفقا لسياسة الجامعة و الخميسيوم    وحت  

 

 

      1.7.2 الطواريء واإلخالء                                                                                    

 

مسؤؤلية كل فر  . هي -ضحةوالتي تحمل عالمات وا – مخارج الحريق عل  مباني الكلية والتعرف   نإ  

وعفد اإلخالء، ير   التجمع بشكل  يد بعيدا عن المباني وعدم إغالق المخارج. -  

تمفع العو ع إل  المباني حت  يصرح بذلك رسميا -  

  

 

  1.7.3 الحريق                                                                                                   
 

 ميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين  وعل  ميع طوابق  في امة ال واتف الوأرسام الحريق إشعارات توضع  

. عل  هذا الروتين وا تعرفيأن   والطال    

. عل  الفور اخالء المبف  من أسر  مخرجوالمستمر يجب  صوت اإلنذارع اسموبمجر    

 

 

   1.7.4 تشغيل إنذار الحريق                                                                                    

 

في نقاط استراتيجية في  المو و ع عن طريق كسر الز اج في المربعات الحمراء   نظام إنذار الحريق تفعيل ويمكن 

.  ميع أر اء المبف   
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   1.7.5 إستخدام معدات اإلطفاء                                                                                

 

  ا معالجت  التي يمكن كلية للتعامل مع الحرائقالفي نقاط استراتيجية في  ميع أنحاء  توضع معدات  إطفاء الحريق

إنذار الحريق. قالطإ  بعدكذلك و  ن هفاك أي خطر شخصيويك شريطة أن ال    

 

  1.7.6  اإلسعافات األولية                                                                                             

 

 عفد حدوث أي طاريء صحي يمكن الحصول عل  اإلسعافات األولية من المركز الصحي المو و  في كلية الصيدلة.

 

 

   1.7.7  الصعوبات الشخصية                                                                                    
 

  تذليل ا.  يمكن للقسمأي صعوبات عن  رشدأو الم القسم ير   إبالغ رئيس 

 

 

. عرض البرنامج                               2  
 

 

األهداف ومخرجات التعلم في البرنامج  2.1  
 

 

في األر ن ، بفوعية التدريس  الممتازع  اللغة اإلنجليزية  أسسام من أفضل  واحدا  اللغة اإلنجليزية الذي يعتبر  سسم  يمف  

. سفوات 4في   ر ة البكالوريو    للطال   التي يوفرها غفية التعليمية البيئة وال،   

. 

 

 2.1.1  األهداف 
 

خريج طال  يسطيعون  تي دف برنامج البكالوريو  في  سسم اللغة اإلنجليزية ل    

 

 م ونقد نصوص متخصصة  من األنواع األ بية المختلفة.سراءع وف  -

 االستماع إل    خطابات  متفوعة  مع  ر ة معقولة من الف م.  -

 التحدث  في مجموعة متفوعة من المواضيع األكا يمية وغير األكا يمية بطالسة معقولة. -

 قديم المفظمة بشكل  يد.أخذ وتدوين المالحظات عل  الفصوص الشفوية والكتابية وكتابة عروض الت -

كتابة  الفقرات والمقاالت والملخصات ، والتقارير المفظمة  واستخدام المفر ات المفاسبة و التفظيم واألسلو   -

 الجيد . 

 ف م األنماط الفحوية و تركيب الجملة واإلعرا   في اللغة اإلنجليزية.  -

  . طرح األسئلة الذكية في علم اللغة واللغويات   واأل  -
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 تر مة الفصوص غير الففية أو التخصصية من وإل  اللغة اإلنجليزية. -

 إ راء البحوث األكا يمية وفقا للمف جية العلمية إل راء البحوث.  -

 استخدام المعلومات من المصا ر التقليدية ) الورسية( و اإللكترونية لعمل الملخصات ، والتوليف والتقييم .  -

.لمختلفة للدراسة   والتحليل العلمي للغة اإلنجليزية ، بما في ذلك المدار  الرئيسية للسانياتمعرفة وف م الطرق  ا -  

.معرفة وف م واستخدام مجموعة واسعة من المصطلحات اللغوية واأل بية المتخصصة  -  

  .إظ ار المعرفة بروائع األ   االنجليزي  -

األ بي.   معرفة وف م الطرق المختلفة لدراسة األ   والفقد  -  

معرفة وف م  كيف  تؤثر الفصوص  اال تماعية  واالستصا ية  والثقافية  والسياسية   في   األ  .  -  

ف م الثقافات األخرى والربط بيف ا  من  خالل  التحليل والفقد ، واإلتفاق و / أو المعارضة.    -  

ة لمزيد من الدراسة ، والفجاح في حيات م الم فية  تطوير الم ارات القابلة للتحويل ،والعملية ، والم فية الالزم -

 المستقبلية. 

 

 

 2.1.2  مخرجات التعلم                                                                           
 

  لك تي نقدم امن فرص التعلم التك ستفا إكون سا را عل  القيام به إذا كفت تما يجب أن تعرفه ، و  نتائج التعلم تصف 

، وفئات لكل ما ع   الدراسية  الخطط في والم ارات موصوفة في المجاالت التالية )أ ،   ، ج ،  (. وهذ  كاملة.

لكل ما ع  راسية  .    المفاسبة  برنامج )ألف وباء و يم و ال( ، ونتائج التعلم لل التعلممخر ات   

 

Aالمعرفة والفهم . 
 

سا را عل   الطالب  سوف يكون ،ليزية في  امعة فيال لفيا الخاصة جكالوريو  في اللغة االنعفد االنت اء من برنامج الب

 معرفة وف م

 

A1ليزيةجللغة االنا بفاء ، و تطور. أصل ، و. 

A2والفروق الدسيقة في اللغة اإلنجليزية كأ اع لالتصال .  اإلستخدامات. 

A3 .  تعبير ، والتعبير عن الذاتكوسيلة من وسائل ال  اللغة اإلنجليزية  خصائص. 

A4الفترات والحركات الرئيسية في األ   اإلنجليزي واألمريكي .. 

A5بعض االتجاهات الرئيسية في مجال اللسانيات ، ونظرية األ   ، والتر مة .. 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

Bالمهارات الفكرية . 

 

فيا الخاصة ، سوف يكون الطالب  سا را عفد االنت اء من برنامج البكالوريو  في اللغة االنجليزية في  امعة فيال ل

 عل 

 

B1 مختلفة في الفصوص المكتوبة والمفطوسةال األساليب . التفريق بين استراتيجيات. 

B2رسالةال، والجم ور ، و األ اع. تحليل الفصوص مع اإلشارع إل  المتكلم / الكاتب ، و. 

B3 .الثقافية والفكرية اخلفيت بالفصوص  ربط. 

B4 وأهميته موضوعالبين الفصوص من حي  االسلو  ، و. المقارنة ،. 

B5ه. بياأل. ممارسة التفكير الفقدي في التعامل مع الفصوص األ بية وغير 

 

 

 Cالمهارات العملية . 
 

عفد االنت اء من برنامج البكالوريو  في اللغة االنجليزية في  امعة فيال لفيا الخاصة ، سوف يكون الطالب  سا را 

 عل 

 

C1المطبوعة واإللكترونية المعرفة مصا ر الستفا ع من . ا . 

 C2 . البكالوريس بحي  تكون واضحة التصميم واعرض والتوثيق . عل  مستوى المباشرع بعمل بحوث  

C3 مجال  راست م ، أو في األماكن العامة بشأن بحول مواضيع تتعلق  الصف . المشاركة في المفاسشة الشفوية في

 . هتمام العامالمواضيع ذات اال

C4 . در ة معقولة من الدسة بمجموعة متفوعة من المواضيع  وفي  معقول بحجم متماسكة ومترابطة و مقاالتكتابة

 . والمصطلحاتالفحو واإلمالء ،    في 

C5 در ة معقولة من الدسة في التعبير من حي  المحتوى بليزية جففية من وإل  اللغة اإلنال. تر مة الفصوص غير

 .صطالحيبير  االالتعو
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 D مهارات نقل أثر التعلم.   

عفد االنت اء من برنامج البكالوريو  في اللغة االنجليزية في  امعة فيال لفيا الخاصة ، سوف يكون الطالب  سا را 

 عل 

 

D1 . اللزوم.المعلومات واالستفا ع مف ا عفد  إيجا 

D2العمل بشكل مستقل وبشكل تعاوني .. 

D3المجال.مزيد من االستكشافات في ب القيام و مدارك م . توسيع 

D4.التفكير التحليلي والفقدي في ما يقرأ ويكتب ممارسة. 

D5 .صا ر.تفظيم ، واالستفا ع المثل  من الوست والمالتخطيط وال  

 

English Language and Literature Programme Intended Learning Outcomes 

 

 

 
A. Knowledge & Understanding 

 

A1 know and understand the different approaches to the scientific study and analysis of 

English including the major schools of linguistics.  

A2 know, understand, and use a wide range of specialized linguistic and literary         

terminology.  

A3 have a solid knowledge of and familiarity with English prose, poetry, fiction, and 

drama.  

A4 know and understand the different approaches to the study of literature and literary 

criticism.  

A5 know & understand the professional and ethical responsibilities of the English 

specialist, including understanding the need for quality, security, and career ethics. 

 

 

 B. Analysis and Critical Thinking 

 

B1 know and understand how the social, economic, cultural and political contexts affect 

literature.  

B2 apply critical thinking in responding to the prescribed texts.  

B3 summarize such texts in their own language 

B4 locate, abstract, synthesize, evaluate and use information from a variety of sources and 

genres, which they need for life-long learning.  

B5 read, comprehend, and critique a variety of specialized college-level texts in language, 

linguistics, and literature.  
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 C. Practical Skills 

 

C1 write well-developed paragraphs, essays, summaries, and reports using appropriate 

vocabulary, organizational structure, and style.  

C2 speak fairly fluently on topics within their experience and knowledge. 

C3 pronounce English words accurately and produce the proper kind of sentence 

intonation.  

C4 listen to lectures, documentaries, news bulletins, and other recorded material with 

profit and understanding. 

      

C5 translate non-technical texts from and into English with a fair command of the idioms 

in the target language 

C6 take adequate, well-organized notes on oral and written texts and make well-organized 

presentations 

 

C7 do academic research in accordance with standard research methodology in their 

graduation projects in which they follow the standard processes of data-collecting, 

argumentation, and documentation 

 

 

 

 

 
D. Transferable Skills and Personal Qualities 

 

D1 show ability to work with English credibly in real-life situations 

D2 work independently and collaboratively. 

D3 strike the balance between self-reliance and seeking help when necessary in new 

situations. 

D4 display personal responsibility by working to multiple deadlines in complex 

activities. 
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 الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس وأهداف التعليم المرجوة

 

 عفوان المقرر الرسم

A
1

 

A
2

 

A
3

 

A
4

 

A
5

 

B
1

 

B
2

 

B
3

 

B
4

 

B
4

 
B

5
 

B
5

 
C

1
 

C
2

 

C
3

 

C
4

 

C
5

 

C
6

 

C
7

 

D
1

 

D
2

 

D
3

 

D
4

 

0120113 Reading 

Comprehension  
  X    X   X  X       X   

0120115 
Basic Writing : from 
Sentence to Paragraph 

 X   X  X  X         X X  x 

0120118 Listening and 

Speaking 
      X X    X X X  X  X X   

0120210 Learning English  
through Literature  

  X     X  X   X      X  x 
0120214 Advanced Reading   X    X   X  X       X   
0120216 Advanced 

Writing/Essay 
    X  X  X X X X    X  X X   

0120220 Linguistics  
X X        X        X X   

0120227 Grammar  X   X  X  X  X    X   X X  x 

0120234 Phonetics X X    X X X   X X      X X X  

0120251 Introduction to 

Literature 
 X      X    X X   X    X  

0120319 Debate and Dialogue       X X    X X X  X  X X   

0120325 Syntax  X    X     X        X X   

0120335 Phonology X    X     X        X X   

0120336 Morphophonolgy  
X    X     X  X X   X  X X   

0120353 Poetry  X X   X X X X X  X  X  X X X X  x 
0120354 Drama  X X   X X X X X  X  X  X X X X  x 
0120356 Novel  X X  X X X X X X  X  X  X X X X  x 

0120424 Discourse Analysis  X     X     X       X    
0120426 Semantics 

X X X   X  X   X X X     X X X  
0120458 American Literature  X X X  X X X X X  X  X  X X X X  x 

 عفوان ورسم المقرر الدراسي

 م ارات نقل التعلم  الم ارات العملية الم ارات العقلية المعرفة والف م
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0120484 

Introduction to 

Literary  Theory and 
Criticism 

X X  X  X X X X X  X    X X  X   

0120486 Analysis of Literary 
Texts  

X X X X   X X  X X      X  X   

0120498 Research Project X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x 

0111138 
Western Culture and 

Thought   
                     

0120462 Methods of TEFL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               X          X  X         

0120463 Methods of TEFL (2) X          X  X      X   

0120328 Sociolinguistics X X    X    X      X  X X   

0120372 General Translation X X     X  X    X X   X X    

0120422 Stylistic X X X X   X X  X X        X   

0120459 World Literature  X X X  X X X X X  X  X  X X X X  x 

0120481 Seminar in language X X X       X  X  X    X    

0120482 Seminar in literature X X X       X  X  X    X    

 

 

 

 
نظرة عامة على هيكل البرنامج  2.2  

  

 

 يتكون و.الفصول الدراسية  الذي يتبف  نظام الساعات المعتمدع   في  امعة فيال لفيا هو نظام المتبع  نظام الدراسةإن 

يعرف بما ع من المحاضرات وكل مسار .ي فصل الصيفهو  الكل عام  راسي من فصلين  راسيين ، وفصل اختياري 

ة ، ي امع متطلبات  ج الدراسيا المف . ويتضمن يكون لكل  ما ع  راسية متطلب سابق أو أكثر  و يمكن أن.  راسية 

 ة إختيارية  ومتطلبات كلية إختيارية  ومتطلبات سسم  امعمتطلبات سسم ، باإلضافة إل   متطلبات  وكلية ، متطلبات و

بحلقات    المدعمة الموا  الدراسية بعض   هفاكساعات في األسبوع. ومع ذلك ، 3 ما ع  راسية  كللختيارية ، وإ

عل    يمكن تلخيص ا  ( ساعة معتمدع ،132)ما ع  راسية  44بفجاح  . وعل  كل طالب أن يتم والتقييم المستمر الدراسة 

   الفحو التالي

 

% ( 20.45ساعة معتمدع(      ) 27موا   راسية ) ممتطلبات  امعية(     ) 8 -  

 

% ( 18.18ساعة معتمدع(      ) 24ممتطلبات كلية(     )موا   راسية )  9 -   

 

% (50ساعة معتمدع(      ) 66موا    راسية ) ممتطلبات سسم إ بارية (     ) 22 -  

 

   (%6.82ساعة معتمدع(      ) 9(     ) ) ممتطلبات مساندع موا    راسية 3 -

 

% ( 4.55ت معتمدع(      )ساعا 6ما تين  راسيتين  )متطلبات سسم إختيارية(     ) -  
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 مواصفات برنامج مأخوذع من المعلومات المقدمة هفا  و التالية. األسسام  في موا   الدراسية  هذ  الوسيأتي عل  ذكر 

القسم عل  موسع علي ا يمكن االطالع عل  موسع القسم اإللكتروني. و  بشكل مففصل البكالوريو  وهي مفشورع     ر ة

  http://www.philadelphia.edu.jo/article.asp      عل  هذا الرابط 

 

 

 

 

    مادة دراسيةتنظيم ال 2.3
 

 

 2.3.1  تقدير الساعات  

 

التي ي للساعات ة إل  أخرى. ومع ذلك ، فإن العد  اإل مالي راس  من سفة   في نظام المقررات ، ال تو د متطلبات 

في السفة المقابلة من الدراسة كما هو مبين أ نا  ستخدم فقط لتصفيفكت بفجاح  أتممت ا  

 

ساعة معتمدع  30السفه األول               أسل من   

ساعة معتمدع   72 -30السفه الثانية              بين   

ساعة معتمدع   102 – 72السفه الثالثة              بين   

ساعة معتمدع  132- 102ه الرابعة            بين السف  

 

. في الواسع ، يمكفك التسجيل في أي القسم لك اإلسترشا ية التي أعدهاخطة ال، يجب اتباع  ما ع  الدراسيةعفد التسجيل لل 

في الما ع  ، فبإمكانك التسجيلإذا كفت في فصل التخرج أما، المتطلب السابق ل ا خذتأفقط إذا كفت سد ما ع  راسية 

 الدراسية والمتطلب السابق له إستثفاءا .

 

في فساعة معتمدع. ومع ذلك ،  18 وال يزيد عنساعة معتمدع ،  12في كل فصل  راسي ، يمكفك تسجيل ما ال يقل عن  

ملحق ) أ ( من هذا الدليل يتضمن الخطة  ساعة. 21  تسجيل  يمكفك  ك ،المتوسع تخر  من حي الفصل الدراسي 

ترشا ية للسفوات األربع.اإلس  

        

 ويغطي برنامج اللغة اإلنجليزية المجاالت التالية:

 

. م ارات اللغة اإلنجليزية األساسية1  

. م ارات اللغة اإلنجليزية المتقدمة2  

. اللسانيات3  

. األ   والفقد والتحليل 4  

اللغة واأل   حلقات  راسية في . 5  

.التر مة  6  

. األسلوبية7  

  كر والحضارع الغربية. الف8

http://www.philadelphia.edu.jo/article.asp
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. مشروع البح 9  

  .اساليب التدريس10

 

 

 

 ل  كل  ما ع  راسية يتم التعرف ع ، حي   يبين الموا   الدراسية التي تتم  راست ا في كل مجال (1) رسم  الجدول و

 إن رسم ما ع  ال ، عل  سبيل المثف. المتبع في الجامعة وفقا للترسيم  تكون من ستة أرسامرسم الما ع   الذي يبواسطة 

  (. 1في الشكل ) ةموضح  ترسيم خطة ال. و120251"مقدمة في األ  " هو 

  خطة الترقيم والترميز   ( 1الشكل )

 

 رقم الكلية                                      

 تكفولو يا المعلومات = 7 , ...  ,العلوم = 2 ,اآل ا  والففون = 1                                             

 

 رقم القسم في الكلية                                          

 اللغة اإلنجليزية وآ اب ا = 20                                           

                             

 رقم السنة                 

 السفة الرابعة = 4 ,السفة الثالثة = 3 ,السفة الثانية = 2 ,السفة األول  = 1                                                       

 

 رقم مجال الموضوع                                                          

                                                                ( 1.2.3أنظر قسم  ) 

 

 

. م ارات اللغة اإلنجليزية األساسية1      

. م ارات اللغة اإلنجليزية األساسية2  

. اللسانيات3      

. األ   اإلنجليزي4      

. اآل ا  األخرى 5ا      

. نصوص خاصة باللغة  واأل  6  

. التر مة7  

. الفقد األ بي8      

. مشروع البح  9  

     

     

    

       ----- 

   1  2   0   2     4     1                               

                                                            

 

) التعرف على فئة الرقم في مجال الموضوع                                                                1انظر جدول  ). 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

 
15 

التي تدرس في جميع المجاالت ( المادة دراسيةات1جدول )  

 

ارية ختيالتخصص اإل وا م   موا  التخصص اإل بارية    

 مهارات اللغة األساسية (1)

 سراءع واستيعا  120113

 اإلستماع و المحا ثة  120118

 كتابة  من الجملة إل  الفقرع 120115

 تعلم اللغة اإلنجليزية من خالل األ   120121

 

 

ةالمتقدممهارات اللغة    (2)  

 سراءع متقدمة 120114

 كتابة متقدمة: المقال 120216

 المفاظرع والحوار 120319

 

 اللسانيات (3)

 الصوتيات 120234

 اللسانيات 120220

 الفحو والصرف 120315

120335الفونولو يا   

120336علم الصوت والصرف   

 علم الداللة 120426

 تحليل الخطا  120424

 

120422األسلوبية   

 علم اللغة اإل تماعي  120328

في اللغة حلقة  راسية  120481  

 

  األدب اإلنجليزي (4)

 مقدمة في األ   120251

120353الشعر   

 الرواية  120356

120359المسرحية   

120486تحليل الفص اال بي   

120484مقدمة في الفظرية اال بية والفقد اال بي   

120482حلقة  رسية في اال     

120459ال   العالمي ا   

 اآلداب األخرى (5)

120458اال   االمريكي   

 

 

 

 المتطلبات المساندة

12011138فكر وثقافة غربية   

 أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية 1  120462

 أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية 2  120463

 

 مشروع البحث  120498 (7)

 

      الترجمة 
 تر مة عامة 120372
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 2.3.2  توفر المادة دراسية    

 

 

التي نقدم ا في كل سفة. ومع   هي تلكالخاص بدراسة البكالوريو  كتالوج في الوصف ا هفا و إن الموا  الدراسية التي تم

ويتم  تم اختيارهم من سبل عد  سليل  دا من الطال  أو ألسبا  أخرى ضرورية.   ذلك يمكن أن تلغ  في حالة 

.في السفوات الالحقة أو في السفة المقبلةلتوفرها   ضماناولكن هذا ال يعفي ام ، كل عالموا  الدراسية في    استعراض   

 

  

 

تركيب البرنامج   2.4   
 

 عكس يي لذالفرصة للطال  الختيار مسار الدراسة الخاصة ب م وا  ر ة البكالوريو  في اللغة اإلنجليزية وآ اب ا  تتي 

الفرصة  عطي تفي مجاالت اللغة واأل   والتر مة ، و  مسدرات ل  تطوير ت دف ا ف ي . اهتمامات م المتفاميةو هم تغير 

عل   الخريج  يكون ، من هذا البرنامج  الطالب  خرجفي كل من هذ  المجاالت.وبعد ت إهتمامات م لتوسعة للطال   

من الخريج  توسعويمة. ليزية ، وف م  يد لأل   اإلنجليزي ، باإلضافة إل  أساسيات فن التر جمعرفة  يدع باللغة االن

  2.1.1في القسم  والتي ور  ذكرها حقق  ميع األهداف العامة للبرنامج يان  أيضا 

 2.4.1  إختيار المادة الدراسية                                                                                        

 

يجب أن يكون ذلك تحت إشراف المرشد.  و المتطلبات السابقة  كافة  خذت  ت سد اإذا كف الما ع الدراسية يمكفك ان تختار   

عل  الفحو  اها ووفقا لمستو الموا   الدراسية يمكفك اختيار و .بالقسم   التسجيل وست  أو في  سبل   االختيار األوليويتم  

:التالي  

 
 

اآلدابكلية   

ة لطلب الخطـــــــــة االسترشاديــــــــــــــة  

 برنامج البكالوريوس

 قسم اللغة االنجليزية

2016/2017 

 

 

 السنة األولى

 

 الفصل الثاني الرسم الفصل األول الرسم

 رسم الما ع اسم الما ع  رسم الما ع اسم الما ع 

(1م ارات اللغة اإلنجليزية ) 1  0130101   

   

(2م ارات اللغة اإلنجليزية ) 1  130102 

(1بية )م ارات اللغة العر 2 (2م ارات اللغة العربية ) 2 0110101   110101 

 0111100 العلوم العسكرية 3 0111101 التربية الوطفية 3

 120214 القراءع المتقدمة 4 0120113 القراءع واالستيعا  السمعي 4



 

 
17 

 120226 الكتابة المتقدمة 5 0120124 الكتابة من الجملة إل  الفقرع 5

 

 السنة الثانية

 

لفصل األولا الرسم  الفصل الثاني الرسم 

 رسم الما ع اسم الما ع  رسم الما ع اسم الما ع 

 0120113 فن الخطابة والحوار 1 0110111 فن الكتابة والتعبير 1

 ------- متطلب  امعة اختياري 2 ------- متطلب  امعة اختياري 2

تعلم اإلنجليزية من خالل  3

 األ  

 0120234 الصوتيات 3 0120210

 0120324 اللسانيات  4 0120118 االستماع والمحا ثة 4

 0120223 القواعد 5 0120251 مقدمة في األ   5

 

 السنة الثالثة

  

 الفصل الثاني الرسم الفصل األول الرسم

 رسم الما ع اسم الما ع  رسم الما ع اسم الما ع 

------ متطلب كلية اختياري 1 ------- متطلب  امعة اختياري 1  

 0120335 الفونولو يا 2 0120332 علم الفحو  2

 0120356 الرواية 3 0120353 الشعر 3

 0120333 المفاظرع والحوار 4 0120354 المسرحية 4

اإلنجليزية اللغة أساليب تدريس  5

(1)  

اإلنجليزية اللغة أساليب تدريس  5 0120462

(2)  

0120463 

لم الداللةع 6 0111140 مدخل إل  علم االتصال 6  0120426 

 

 

 

 

 السنة الرابعة

 

 

 

 الفصل الثاني الرسم الفصل األول الرسم

 رسم الما ع اسم الما ع  رسم الما ع اسم الما ع 

 ------- متطلب  امعة اختياري 1 0120460 فكر وثقافة غربية  1

 ------- متطلب كلية اختياري 2 0120458 األ   األمريكي 2

ختياريمتطلب تخصص ا 3  0120486 تحليل الفص األ بي 3 ------ 

 ---- متطلب تخصص اختياري 4 0111161 مفاهج بح  باللغة االنجليزية 4

والصرفعلم الصوت  5  0120498 مشروع بح  5 0120336 

 0120330 تحليل الخطا  6

 

الفظرية األ بية والفقد مقدمة   6

 األ بي

0120484 
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Faculty of Arts 

Department of English 

BA Program  

Advisory Plan 

2016/2017 
First Year 

No 
First Semester 

No 
Second Semester 

Course Name Course No Course Name Course No 

1 English Language Skills(1) 120101 1 English Language Skills (2) 130102 

2 Arabic Language Skills (1) 110101 2 Arabic Language Skills (2) 110102 

3 
National Education 

 

111101 

 
3 Military Science 111100 

4 
Reading &Listening 

Comprehension  
120113 4 Advanced Reading 0120214 

5 
Writing: From Sentence to 

Paragraph 
120124 5 

Advanced Writing: The 

Essay 
120226 

 

Second Year 

No 
First Semester 

No 
Second Semester 

Course Name Course No Course Name Course No 

1 
The Art of Writing and 

Expression 
110111 1 

The Art of Speech and 

Dialogue 
120113 

2 University Elective ------- 2 University Elective -------- 

3 
Learning English  through 

Literature 
120210 3 Phonetics 120234 

4 Listening and Speaking 120118 4 Linguistics 120324 

5  Introduction to Literature  120251 5 Grammar 120223 

 

Third Year 

No 
First Semester 

No 
Second Semester 

Course Name Course No Course Name Course No 

1 University Elective ------ 1 University Elective ------ 
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2 
Syntax 120325 

2 Phonology 
120335 

 

3 Poetry 
120353 

 
3 Novel 120356 

4 Drama  120354 4 
Debate and Dialogue 

 
120319 

5 Methods of TEFL (1) 120462 5 Methods of TEFL (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               120463 

6 
Introduction to 

Communication 
111140 6 Semantics 120426 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourth Year 

No 

First Semester 

No 

Second Semester 

Course Name Course No Course Name 
Course 

No 

1 
Western Culture and 

Thought 

111136 
1 University Elective ------ 

2 Modern American 
120458 

 
2 Department Elective ------ 

3 Department Elective ------- 3 
Analysis of Literary Texts 

 
120486 

4 
Research Methods in English 

 
111161 4 

Department Elective 

 
------ 

5 Morphophonolgy 120336 5 Research Project 120498 

6 
Discourse Analysis 120424 

6 
Introduction to Literary  

Theory and Criticism 
120484 
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 جامعة فيالدلفيا

 كلية اآلداب / قسم اللغة االنجليزية وآدابها
 ( 2016/2017الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها)

 
 

تكون درجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها في مسارين مستقلين أحدهما برسالة، واآلخر بامتحان 

-ت التالية :شامل فقط وبعد اتمام المتطلبا  

 (.0120799أوالً : الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها/ مسار الرسالة ورقمها)

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير، ودراسة المواد االستدراكية  -1

 األخرى التي يقررها القسم.

( فما فوق والنجاح بها بمعدل تراكمي ال يقل عن  700( ساعة معتمدة من مستوى ) 24دراسة )  -2

 -%(موزعة كما يلي :75)

 ( معتمدة وهي :15مواد  اجبارية ويخصص لها ) -أ

 عدد الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 اساليب البحث العلمي  0120701

 3 النظريات اللسانية 0120710

 3 النظرية االدبية 0120780

 3 األسلوبية في اللغة االنجليزية 0120723
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الرواية البريطانية واألمريكية  0120760
 الحديثة

3 

  

 ( ساعة معتمدة. 9مـواد اختيارية ويخصص لها )  -ب

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد 9مواد اختيارية في اللغة ويخصص لها ) .1

 التالية:

 ةعدد الساعات المعتمد اسم المادة رقم المادة

 3 القواعد االنجليزية المتقدمة 0120711

صوتيات وفونولوجيا اللغة  0120712
 االنجليزية

3 

 3 علم المعنى والبراجماتية 0120713

 3 اللغويات المقارنة 0120714

 3 اللغويات التطبيقية 0120720

 3 علم اللغة االجتماعي 0120721

 3 تحليل الخطاب 0120722

 3 االنجليزية تاريخ اللغة 0120730

 3 موضوع خاص في اللغة 0120731
 

 

 

 

 أو

 -( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية: 9مواد اختيارية في األدب ويخصص لها )   .2

 رقم المادة
 عدد الساعات المعتمدة  إسم المادة

 3 اال   القروسطي 0120740

 3 شكسبير وعصر النهضة 0120741

 3 حدي  الشعر ال 0120750

 3 الدراما البريطانية واالمريكية الحديثة 1207700

 3 نظريات النقد االدبي المتقدمة 0120781

 3 االدب العالمي 0120782

 3 ادب ما بعد االستعمار 0120783

 3 موضوع خاص في االدب 0120784

 

 معتمدة( ساعات 9لها ) ( والنجاح في امتحان مناقشتها ويخصص 0120799تقديم رسالة ورقمها ) -د     



 

 
22 

 يمكن ان يعطي الطالب عدداً من المواد االستدراكية حسب خطته في البكالوريوس -هـ    

 

 
ً : الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها/ مسـار االمتحان الشـامل ورقمـه  ثالثا

(0120798 .) 

رنامج الماجستير، ودراسة المواد االستدراكية استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات ب -1

 األخرى التي يقررها القسم.

( فما فوق والنجاح بها بمعدل تراكمي ال يقل عن  700( ساعة معتمدة من مستوى )  33دراسة )  -2

 -%(موزعة كما يلي :75)

 ( معتمدة وهي :18مواد اجبارية ويخصص لها ) -أ

 معتمدةعدد الساعات ال اسم المادة رقم المادة

 3 اساليب البحث العلمي  0120701

 3 النظريات اللسانية 0120710

 3 النظرية االدبية 0120780

 3 األسلوبية في اللغة االنجليزية 0120723

الرواية البريطانية واألمريكية  0120760
 الحديثة

3 

 3 مشروع بحث 0120702

 

 ( ساعة معتمدة. 15مواد اختيارية ويخصص لها ) -ب

( ساعـة معتمدة يختارها الطالب من المواد 15اد اختيارية في اللغة ويخصص لها )مو .1

 التالية :

 عدد الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 3 القواعد االنجليزية المتقدمة 0120711

صوتيات وفونولوجيا اللغة  0120712
 االنجليزية

3 

 3 علم المعنى والبراجماتية 0120713

 3 اللغويات المقارنة 0120714

 3 اللغويات التطبيقية 0120720

 3 علم اللغة االجتماعي 0120721

 3 تحليل الخطاب 0120722

 3 تاريخ اللغة االنجليزية 0120730

 3 موضوع خاص في اللغة 0120731
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 أو

 -تالية:( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد ال 15مواد اختيارية في األدب ويخصص لها )   .2

 رقم المادة
 عدد الساعات المعتمدة  إسم المادة

 3 اال   القروسطي 1207400

 3 شكسبير وعصر النهضة 0120741

 3 الشعر الحدي   1207500

 3 الدراما البريطانية واالمريكية الحديثة 0120770

 3 نظريات النقد االدبي المتقدمة 0120781

 3 االدب العالمي 0120782

 3 ادب ما بعد االستعمار 0120783

 3 موضوع خاص في االدب 0120784

 

 (   وفق التعليمات النافذة 120798النجاح في االمتحان الشامل ورقمة ) –د     

 يمكن ان يعطي الطالب عدداً من المساقات االستدراكية حسب خطته في البكالوريوس -هـ    
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1. This plan conforms to the regulations of the general frame of the 

programs of graduate studies. 

2. The student may be required to study one or more undergraduate 

course(s) as perquisite(s) for (a) course(s) in his MA study plan. 

3. The student should study (24) credit hours with cumulative arrange (75) 

and above as follows: 

 

1. Obligatory Courses          ( 15 Credit Hours) 
 

Course No. Course Credit Hours 

0120701 Methods of Research 3 

0120710 Schools of Linguistics 3 

0120780 Literary Theory 3 

0120723 Stylistics 3 

0120760 Modern British and American 

Novel 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Electives 

                      (9 CH Credit Hours) 

A. Language  

 

Course No. Course Credit Hours 

0120711 Advanced English Grammar 3 

0120712 English Phonetics and Phonology 3 

0120713 English Semantics and Pragmatics  3 

0120714 Contrastive Linguistics 3 

0120720 Applied Linguistics 3 
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0120721 Sociolinguistics 3 

0120722 Discourse Analysis 3 

0120730 History of English Language  3 

0120731 Special Topic in Language 3 

 

OR 

 

B. Literature                ( 15  Credit Hours) 

 

Course No. Course Credit Hours 

0120740 Medieval Literature 3 

0120741 Shakespeare and the Renaissance  3 

0120750 Modern Poetry 3 

0120770 Modern British and American Drama 3 

0120781 Advanced Literary Theory 3 

0120782 World Literature 3 

0120783 Post- Colonial Literature 3 

0120784 Special Topic in Literature 3 

 
3. Thesis (0120799)    (9 Credit Hours) 

 

4. Supporting Courses: The student may be given a number of supporting 

courses according to his/her B.A study Plan. 

 

 

 

 

Philadelphia University 
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General Rules and Conditions: 

 

 Master in English Language and Literature is of two options: Thesis 

Option and Non-Thesis Option. 

4. This plan conforms to the regulations of the general frame of the 

programs of graduate studies. 

5. The student may be required to study one or more undergraduate 

course(s) as perquisite(s) for (a) course(s) in his MA study plan. 

6. The student should study (33) credit hours with cumulative arrange (75) 

and above as follows: 

 

 

1. Obligatory Courses          ( 18 Credit Hours) 
 

Course No. Course Credit Hours 

0120701 Methods of Research 3 

0120710 Schools of Linguistics 3 

0120780 Literary Theory 3 

0120723 Stylistics 3 

0120760 Modern British and American 

Novel 

3 

0120702 Research Project  3 

 

 

 

 

 
2. Electives 

                 (15 CH Credit Hours) 

A. Language  

 

Course No. Course Credit Hours 

0120711 Advanced English Grammar 3 
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0120712 English Phonetics and Phonology 3 

0120713 English Semantics and  Pragmatics  3 

0120714 Contrastive Linguistics 3 

0120720 Applied Linguistics 3 

0120721 Sociolinguistics 3 

0120722 Discourse Analysis 3 

0120730 History of English Language  3 

0120731 Special Topic in Language 3 

 

OR 

 

B. Literature       ( 21 Credit Hours) 

       

Course No. Course Credit Hours 

0120740 Medieval Literature 3 

0120741 Shakespeare and the Renaissance  3 

0120750 Modern Poetry 3 

0120770 Modern British and American Drama 3 

0120781 Advanced Literary Theory 3 

0120782 World Literature 3 

0120783 Post- Colonial Literature 3 

0120748 Special Topic in Literature 3 

0120740 Medieval Literature 3 

 
3. Comprehensive Exam     (0120798)   

4. Supporting Courses: The student may be given a number of supporting 

courses according to his/her B.A study Plan.  

 

 

 

 

 

 
 

   2.4.2  تعديل إختيار المواد الدراسية                                                                                               
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موا  الدراسية  التي ال، يمكفك تغيير  2.4.1كما هو موض  في القسم الموا   وتسجيل لدراسية ا تك خط بعد إعدا  

:عل  الفحو التالي اخترت ا   

   

( ، يمكفك إضافة أو سحب يلفصل الصيففي ا بعد اسبوع من بدء المحاضرات )ثالثة أيام  وفي كل فصل  راسي ،•  

.مذكورع أ نا كما هو   النسحا لبعد هذ  التواريخ إال  لتغييربايسم   العا ع ،و. الموا   الدراسية   

 

الما ع يجب عليك التحقق من أن  و.الما ع   مع أستاذ الما ع  راسية قام األول ، يجب مفاسشة أي خطة لتغيير وفي الم   

يحدث  ومعرفة ما اذا كان  من المحتمل أنك نامجبرل حي  ص  خيار  راست ا هوترغب في أن ع التي جديدالدراسية ال

  ون تغيير الما ع. أن يحول ذلك ذ من الممكن إ ،يدراسال ك دولأي تضار  في 

  

 

  2.4.3  مادة مشروع البحث                                                                                

  

 

المعارف والم ارات ، والقدرع  ميع تطبيق ما ع  راسية م مة و متكاملة   وتستدعي هو ةالف ائي  السفةمشروع  

م ارات في هذا المشروع يتطلب يغطي ا البرنامج . والتي  حد ع في إحدى المجاالتم يةسض  أو  األكا يمية لمشكلة

مفاسشة  يك لع. ومع ذلك ، الموضوعات التي تروسكمعالجة عل   شجعك ي، و الكتابيالشف ي وتوثيق والتعبير الالبح  و

ل ذا المشروع هو فصل  راسي  الوست المخصص إن . المضي سدما في المشروع سبل  القسم و األستاذ الموضوع مع 

.واحد  

 

 

. التعليم والتعلم والتقييم 3   
 

 

العمل والحضور      3.1   
 

 يفبغي .إذ   هم حضورالطال  و عمل الجامعة التي تفظم  أنظمة   2008/ 2007  للعام الدراسي يور   ليل الطالب  

واألبحاث  از الوا بات أنج يفبغي مقررع، كما ، وأي  رو   ويةاللغ المختبراتجميع المحاضرات ولالحضور الكامل 

 ساعة 50نحو   م حضور يطلب مفالطال ، حي  حضور  رصد وتسجيل  أيضا  يتمو  في الوست المحد .  اتسليمو

أطول  ت وسل كم بعضوسد يحتاج    خاصة  راسة  ساعات  3ما معدله    ؛وتتطلب كل ما ع  راسية في األسبوع   راسية 

أثفاء غيا  لقضاء العطالت عدم السماح بال يعفي مما طالب بدوام كامل  لكلن الحضور إلزامي . إ بكثير من هذا

. ومع ذلك ، إذا كان لديك مشاكل يفبغي لك ةي راس مشاكل حضور يؤ ي إل  الؤكد أن عدم ت  الدراسة.  إن خبرع القسم 

إل  أن تقوم حضور يمكن أن يؤ ي في ن اية المطاف الم عد فإن  باإلضافة إل  ذلك ، و .المرشدأو أستاذ الما ع  استشارع 

الذين يقوم  الطال  عملإستعراض   من وا ب المحاضر  . لذلك  فإنه  لتقدم لالمتحانبحرمان الطالب من اجامعة ال
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  ون و و في أي ما ع  راسية  ٪ من الساعات المعتمدع 15  الطالب اغي تجاوزإذا  و.باستمرار هم حضورو بتدريس م 

غيا  المبررات  كلية العميد سبل  إذا يؤ ي لفصل الطالب من الما ع الدراسية. ولكن سوف  ذلك  أي مبرر مقبول ، فإن

غير     حضورو هعمل ممن كان  أي طالب  التصدي لمشكلة تر  رسوم التسجيل. ويتميس ون أن  افسحبيعتبر الطالب م

أن يعطيه  يختار سد عل  الفحو التالي :   محاضرالمن سبل  ويتم حل المشكلة بطرق مباشرع  . شكل رسميب مرضي

يعط  إنذار  أن ذلك غير مرض ثبت. إذا تمكفه من استعا ع الوضعبدسة  ع محد  وبصيغة   ، "غير رسمي" إنذارا

ن إل  الفصل م بالطبع  لوضع في هذ  المرحلة يؤ يفشل في استعا ع ابصيغة  معيفة .ولكن ال أيضا  هذاو.   " "رسمي

. في ملف الطالب فسخة من هذ  المراسالتويتم  الإلحتفاظ ب . الما ع  الدراسية   

 

 

التقييم   3.2   
 

 

متحاناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات                                                                                                                           3.2.1 اإل

   

 

في ن اية    تانساع مدته   متحانإ و  مدع كل مف ما ساعة امتحانين في مفتصف الفصل هفاك  في كل فصل  راسي ، 

ورسة اإل ابة  محاضريعيد لك ال وبعد أسبوع واحد من وست االمتحان ، فصلمتحانات مفتصف الوفي إ.  الفصل الدراسي

رئي ، ويمكفك الحصول عل  المتحان الف ائي هو غير مفي حين أن ا ، مصححة و مذيلة بتغذية را عة لتقوم بتصحيح ا 

  ساعة من وست االمتحان 72عل  شبكة اإلنترنت بعد  جامعةال ك من مكتب القبول والتسجيل أو مباشرع من موسععالمات

عل  أبعد تقدير.   

من سي المقبل والتي االمتحانات الف ائية للفصل الدرا برنامجمكتب القبول والتسجيل  يضع  في ن اية كل فصل  راسي

مفتصف  ويحد  القسم مواعيد إمتحانات لفصل الدراسي المقبل. ا موا    في اختيارشأن ا مساعدع الطالب وتو ي ه 

 ذا الجدول الزمفي في المحاضرع ب الطال   غبالبإالمحاضر  الفصل والتي يتم تضميف ا في خطة الما ع  راسية. سقوم 

. األول  من الفصل الدراسي  

 

وفي  من الفصل الدراسي. عشر  في األسبوع الرابع القسم إل   عفه   يجب أن يقدم التقرير الف ائيف أما مشروع التخرج  

.عرضالالعمل ، والتقرير ، و لتقييم تجتمع لجفة تقييم المشروع  االسبوع الخامس عشر ،   

 

 

   

 

 

 

 3.2.2  دور الممتحن الداخلي والخارجي                                                                                                
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في   لما ع ذات ا تدريس ايقومون بإذا كان العديد من االساتذع و. لكل ما ع  راسية   وممتحن  اخلي   مفسقالقسم عيين ي 

. االمتحان نفسه وأن تعط   ميع الشعب  (  ائياألول والثاني والف  المتحان )يقترحوا أسئلة  لأن   يفبغي ف نفس الوست ،

كون في ورسة تل ا مف  ابعضيختار  جمع هذ  األسئلة من المحاضرين وب ما ع  الدراسية المفسق الرئيسي للويقوم 

التي يعدل ا بففسه. االمتحان  

، اإلمتحان أوراق هدوا يشا ومن المتوسع أن .  ن من مستوى البرنامج ون الخار يوالممتحف يتحقق من ناحية أخرى ،و

ومن ثم يقدمون (. القريبة من عالمة الفجاح تلك  مجموعة مختارع من الكتابات وتقارير المشاريع )ال سيما ويتفحصوا

  القسم.تقرير التقييم ال  

 

 3.2.3   معايير تقييم اإلمتحانات                                                                                                           

  

 

 

 هي أكثر منحل المشاكل ، و في تظ ر اإل ابات عمق المعرفة و م ارع (  100 - 90العالمات    الفئة األولى )  

وستظ ر اإل ابات أن لدى الطال ف م  سيق وواع للمحاضرع.    

مع عدم و و  أي سوء الف م ؛ بشكل مباشر( ) غالبا أكثر ما يغط  في البرنامجمعرفة شاملة بالموضوع   •   

سدرع عل  تطبيق التحليل الفقدي والتقييم ؛•     

إ راءات حل المشكلة  كييفحل المشاكل   غير المألوفة وغير  المستمدع مباشرع من   موا  المحاضرع وذلك بت إمكانية• 

 لتفاسب هذ  المشكلة؛

براعة و سة. سدرع عل   التعليل والتفسير بأسلو  مفطقي و •  

 

 

(8 9 - 80العالمات   الدرجة الثانية العليا  )  
 

 الفئة  الثانية العليا  تعطي  اإل ابات انطباعا واضحا للكفاءع ، وتظ ر أن   الطالب

عل    ر ة  يدع من المعرفة والف م للموضوع الرئيسي في البرنامج ؛•    

نحو حل المشاكل غير المألوفه ؛ يمكفه حل مشاكل مألوفة بس ولة ويمكفه إحراز تقدم•    

يمكفه التعليل والتفسير بطريقة واضحة ومتماسكة.•   

 

( 79 - 70العالمات   الدرجة الثانية الدنيا  )     

 زئيا غير مكتملة أو غير  معقولة ولكف ا سد تكون السؤال بكفاءع من  المعقو ا  زءالدنيا الدر ة الثانية  تفاول ا اباتت

هذ  الفئة   ليال عل  أن  الجوا قدم صحيحة.  و سوف ي  

المحاضرات  مع بعض االخطاء  ما ع  قتصر عل ت اولكف  ما ع لدي م معرفة وف م مرض للموضوع الرئيسي لل• 

    والس و ؛
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   ع ؛ حدم سياسية  ألوفة ، من خالل تطبيق إ راءاتحل المشاكل الم  ميمكف• 

يفتقر ال  الوضوح والمباشرع في العرض إال أنه يمكن متابعته ، ويس ل   يمكف م   التعليل والتفسير الذي ،رغم أنه• 

 ف مه 

( 69 - 60الدرجة الثالثة ) العالمات     

أو الثالثة بعض المعارف ذات الصلة ، ولكف ا سد تفشل في اإل ابة عل  السؤال مباشرع و /  لدر ةاإ ابات  تظ ر   

الطال     اإل ابة  ليال عل  أن  تقدم  . ومع ذلك ، ء هامة أو إغفال أل زا غير صحيحة  ع اتحتوي عل  م  

    محاضرع ؛ال ع ا لم رئيسية اللدي م بعض المعرفة األساسية والف م المحدو  للجوانب • 

محاولة حل المشاكل المألوفة وإن كانت غير فعالة وحققت نجاحا محدو ا  م يمكف •  . 

( 59 - 50درجة مقبول ) العالمات     

سليلة  دا مفاسبة  ع تحتوي عل  ما   . تلك اإل ابات  وبة في هذ  الفئة تمثل معيار الحد األ ن  المقبولاأل 

يوحي لكن الجوا   و. حجة متماسكةف م  أو  إل  أي  وافتقار   تقديم فا في الضع  وهفوات كبرى و  

؛ عامبشكل  موضوع الب  بعض اإللمامب  •   

مشكلة من المعلومات التي سدمت بطريقة معقولةعل  األسل يمكن صياغة  ولكندرع عل  حل المشاكل ،س بعدم •  . 

 

 

 3.2.4  خطوات اإلعتراض                                                                                        

 

( ، يجب أثفاء الفصل تحانات الدراسيةأو في االم فصل مفتصف ال إختبار  )في   تك عالملشك بإذا كان لديك سبب و يه ل

 يجد الحل المفاسب مع تذهب إل  المرشد وسإذا لم يتم حل المشكلة ، سد والمحاضر .  أن تلجأ إل  في المقام األول 

ي.اإل ار التسلسل   

 

م من اعالن )في غضون ثالثة أيا مكتوبة إل  القسم عن طريق تقديم شكاوى أو طعون  االمتحانات الف ائية  مشاكلوتحل 

هذ  اإلمتحانات في  لجفةالقسم وفظر يو  كلية. الومثل هذ  الطلبات تحال إل  لجفة االمتحانات في  . نتائج االمتحان(

. معرفة ما اذا كان هفاك أي خطأ في الجمع من عالمات وهلم  رالالحاالت   

 

 

 

 

    

 3.2.5  اإلجراءات غير السليمة                                                                                  
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. اإلمتحان عقوبة أشد من الصفر في ورسة الالغش في االمتحانات بشدع. وعا ع ما تكون  تمحاوالمع  الجامعة عاملتت

 ا  ريمة، هو أيض أعمال الما ع، أو نسخ   االنتحال ويعتبر . سبب ل ذا المن الجامعة  أكثر من طالب  فصلولقد تم  

.جامعةل ليل اخطيرع عل  الفحو المبين في  أكا يمية  

  

3.2.6  دليل القسم في اإلنتحال                                                                                                    
                      

، إال في حالة  الخاص ك عمل  من كونتالمقاالت المقدمة للتقييم يجب أن ، والتدريبات ، والتقارير ، و . أعمال الما ع1  

.مشترك الج د ات   حي  المطلو  هو المجموعال  مشاريع  

 

 شخص آخر  سبل  منإعا ع صياغة نص بألفاظ مختلفة  ، أو   ون توثيق الفسخ المباشر من عمل شخص آخر. يعتبر 2

الطال  اآلخرين أعمال  منالفقل غش في االمتحانات. وهذا يفطبق عل  لل  ريمة خطيرع ، ومساو هو  أيضا نتحال وإ

ات.دوريال تقارير أو مقاالتالو من المصا ر المفشورع مثل الكتب لفقل وا  

 

استبا  أو اإل مصدر ذكر دا شريطة أن ي اسيم و   مقبول تماما  باسات أو بيانات من عمل اآلخرين استخدام است. إن 3 

يعطي االنطباع  ا إستباس حول الموا  التي يتم  لتفصيصمصدر أو وضع عالمات االالفشل في توفير  و. بيانات ال

عالمات يجب أن تضع   آخر من عمل شخص نقال حرفيا    فقلت عفدما لذلك  ك.ل ظاهريا   بأن هذ  التعليقات 

اإلستبا .مصدر تعترف بيجب أن  ا وهامشتترك  أو  لتفصيصا  

  

 ون األصلي  التعريف بالفص  عفد و حت  ، بألفاظ مختلفة من سبل  شخص آخر أصلي  ياغة نصإعا ع ص  نأ. 4 

بشكل سريب  دا من الفص األصلي شخص آخر عمل إعا ع صياغة إن . نتحااليبق  إ، التعبير عن   اإلمتفان له  

 المصدر  نفس  عترف ب ا منم غير  فقرات ضع ت أن  من غير المقبول بالفسبة لك وإنه المصدر.تستدعي اإلشا ع ب

تغيير بعض مع  من إنشائك خاصة  بضع كلمات أو  ملب فبا إل   فب مع  اربط ت و أو من مصا ر مختلفة

.نتحالإلفراط في االعتما  عل  مصا ر أخرى ، وهو شكل من أشكال اإ الكلمات من الفص األصلي : هذا يعتبر   

 

 في ، ليأص  هوحي بأنسوف ي،فسب لذاك العمل عملك الخاص ، إن لم ي مباشرع من مقال سابق منالستباسات . إن اإل5

عمل سد هذا ال إذا كان   انتحاال نفس الشخص  كتابات  الفسخ المباشر من  كما يعتبر  كذلك. حين أنه في الواسع ليس

ب الشكل المفاسب.االعتراف لم تقم بالتوثيق و، و ىآخرلج ة  يتم تقديمهس تم أو   

 

سجل  ميع المصا ر التي تم اإلستبا  مف ا بالكامل في المرا ع في ن اية العمل. . يجب أن ت6  

 

عتبار عوامل في اإل اإل ارع  تأخذ  ،عقوبة العفد البت في وعن فرض عقوبة.  وما سفر ت  ريمة خطيرع ل نتحا. اإل7

العقوبات التي يمكن   تتراوح القصد الواض  للسرسة. ومسروق ، وال  العمل ة ، ومدى ونسبة يالدراس السفة مثل 
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)مثل   تأ يبية  إ راءات  تخاذ وإ( اإلمتحانإعا ع تقديم ب) ون السماح  كحد أ ن  لعمللمن عالمة الصفر  فرض ا 

(.أو الطر  الدراسة  تعليق  

  

 

 

   3.3 نظام التقييم 
 

  

، والمقاالت ، والدرو  ، والحلقات الدراسية ،  الوا بات البيتية التقييم المستمر ، مثل الموا   الدراسية  نظام معظم تتبع 

 بعد هذ  التواريخ  ل اتقديم أي  في المواعيد المحد ع ، و  وأعمال الفصلبيتية الوا بات ال يجب تقديم. وواالمتحانات

 راسية ولكل ما ع  دراسيةال ا ومال خطط  في  واالمتحانات عالمات التقييم المستمر نسب وتذكر  تقييم ا. يؤ ي لعدم 

بالتفصيل. عل  حد    

 

 

هي مقسمة عل  الفحو و ، 100  لتشكيل عالمة واحدع من  مستمر التقييم االمتحان وعالمات  العالمات  ويتم   مع

الحلقات الدراسية ألنشطة التقييم المستمر مثل  و واحدع ساعة   دع كل مف مامإلمتحاني مفتصف الفصل و ٪  50التالي : 

 ، الذي سد يكون  كتابي باإلضافة إل  آخر شف ي ) إن أمكن(  ٪ لالمتحان الف ائي 50مقاالت ، و وال، والمشاريع ، 

المتحان الف ائي هو من لوائ  الجامعة. العالمة   ل ٪ من 50 إن    راسية. حلقة  ، أو عرض   صغير ن ائي  مشروع و

ما ع  راسية. ٪ ألي 50للفجاح هو الحد األ ن  و  

تجميع  إذا كان . أما( ٪ 35جامعة " )أي ال عل  " صفر سوف تحصلف،  مقبولمتحان الف ائي   ون عذرالإذا لم تتقدم  ل

إعا ع عليك  في كلتا الحالتين ، و. بعالمتك فسوف تحتفظ   ٪  35 ل  ساويمأسل من أو  الفصل خالل  عالماتك 

.مرع أخرى ت ا و راسالما ع في التسجيل   

 

يمكفك تقديم طلب ف  قسم ، وعميد الكلية ،المحاضر ، ورئيس ال وافق عليه  معتمدديك عذر من ناحية أخرى ، إذا كان لو

من الفصل  بوعين أس أول في ما يعقد اإلمتحان التكميلي  المتحان ، عا عل  التقدم  " التي تمكفك من "غير مكتمل

.  دراسي الصيفيفي الفصل ال  ' غير مكتمل' إمتحان  الحظ أنه ال يو دالتالي  مع م الدراسي  

  

   ه.يميقبتالمشرف عل  تففيذ المشروع أعضاء هيئة تدريس بما في م لجفة مؤلفة من ثالثة فتقوم  ،أما مشروع التخرج

٪ لعرض المشروع  20عل  الفحو التالي : (٪  65)   مفاسشةال٪( و لجفة  35عالمة المشرف ) المشروع ويشتمل تقييم  

دفاع عن المشروع.٪ لل 20 لكتابة التقرير ، و٪  25، و   

 

  

 

الجوائز و المنح     3.4    
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 راست م الذين يتخر ون من القسم لمواصلة  الثاني األول و لطال  المتفوسينل فيال لفيا المف  الدراسية   تقدم  امعة     

لمف  الدراسية ا  وتغطي .  كا يميالمجال األ فين هم ارا وا البقاء إذات القسم   ر ة الما ستير في للحصول عل   العليا

 الطلبة الممفوحين من يتوسع في المقابل وش ريا.  مصروفا   يفار 100  ة ، باإلضافة إل  يرسوم الجامعال٪ من  50   

قسم  المن   الدفعة  أول خريجي  رسالإلهفاك ايضا امكانية وقسم. الإشراف رئيس ب و في القسم عمال األالقيام ببعض 

األثفاء  ، في الواسع ، في هذ   و. بحا ة إل  المزيد من أعضاء هيئة التدريس لقسم ا الدكتورا  إذا كان   لدراسة  خارجلل

 و الخارج.من  ر ة الدكتورا  للحصول عل  جامعة الحصلت عل  مفحة  راسية من  التي  ما صال  ل  طالبة هفاك ال

 ش ا ع الدراسة الثانوية العامة ) فوق في التو ي ي  ٪ وما 90 حاصل علىمعدل  بالط أي  فإن  ، ذلكباإلضافة إل  

الرسوم كافة مفحة  راسية كاملة تغطي يحصل عل   سوف برنامج البكالوريو ل  رغب في االنضماموي( األر نية

.جامعة وتكاليف الدراسةال  

 

 

  

            . تقدم الطالب4
 

 

 4.1 التقدم   
 

  

.   بفجاح الجامعة ، والكلية ، والقسممن متطلبات  ةمختلفما ع  راسية  44 إلكمال در ة ، تحتاج ال لحصول عل  ل

 بفجاح.  ا أكملت وفقا لعد  الساعات التي   برنامج التقدمك في ويقا   ٪.  50 ما ع  راسية هيعالمة الفجاح في أي و

 حيوي لتقييم الخر اآلشيء وال. احالتي أكملت ا بفج عل  عد  الساعات المعتمدع ه  نت فيأسفة( الذي الالمستوى ) ويتوسف

الفتائج المترتبة عل  التقدم أما ٪ عل  األسل في كل فصل  راسي.  60هو المعدل التراكمي الذي يفبغي أن يكون  كتقدم

: تشملفمرض الغير   

  • الفشل في إحراز تقدم للعام التالي

التخرجالفشل في •   

الفصل من البرنامج•   

 

موا   أخذ ال يمفعك من   ذلك  إال أن في المستوى التالي. إحتسابك ال يمكن   ، الدراسية  موا بعض ال في  إذا فشلت

المتطلبات السابقة ل ا.خذت أسد  أنك من المستوى التالي طالما   راسية  

  

ث ثال تكرار ذلك  في الفصل الدراسي المقبل. ويمكن   ايعفي أن عليك أن تسجل ما ع  راسية إ باري  الفشل فيإن  

إذا كفت في فصل   ا بديل لأخذ عفدئذ  يمكفك في المرع الثالثة ، ما ع الدراسية إذا فشلت ف  ا تياز ال أما . مرات 
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في الفصل  في نفس الما ع التسجيل  إما  فبإمكانك،  كانت الما ع  الدراسية التي رسبت في ا إختياريةإذا  أما  التخرج. 

  ا.بدال مف إختيارية   ىخرأ ةما ع  راسي ذأخالدراسي المقبل ، أو 

 

اذا كفت ال تستطيع  إنذاركيتم سوف  و ٪. 60قل عن يي يفبغي أن ال ذالتراكمي ال كعليك أن تولي اهتماما لمعدل

 الموا   الدراسية  ذات   عل  تكرار  الطالب يتم تشجيع  ٪ في كل فصل  راسي. في هذ  الحالة ، 60الحصول عل  

 يؤخر  سد راسة بعض الموا   الدراسية  تكرار تأخير . علما بأني التراكم معدلك  ل زيا ع مفخفضة من أالعالمات ال

سبع سفوات.  وبقاء في الجامعة هلل الحد األسص  المسموح به إن  في أكثر من أربع سفوات.  ك وبذلك ستتخرج تخر 

.حاولة الثالثةال يتحقق في الم عدلمن هذا البرنامج اذا كان هذا الم إال أنك سوف  تفصل   

  

ي  التراكموكان معدلك  در ة إذا كفت سد أكملت بفجاح  ميع متطلبات الدر ة العلمية التخرج والحصول عل  اليمكفك 

مف   ر ة ت ٪ عل  األسل في فصل التخرج يعفي أنك لن 60معدل فشل في الحصول عل  ال إن  ٪. 60ال يقل عن 

عالمات موا  الدراسيةات ذات البعض ال إلعا ع  صل الدراسي المقبلالبكالوريو  ، ويجب عليك التسجيل في الف

. المعدل المطلو  للحصول عل   مفخفضةال  

عل  الفحو التالي :تم تدريج المعدل وي  

  

% ممتاز 100-84%   

%  يد  دا 84 -% 76  

%  يد 76 -% 68  

% مقبول 8^ -% 60  

  

 

 4.2  التغيير واإلنقطاع واإلنسحاب والنقل من البرنامج 
 

  4.2.1 تغيير إختيار المواد الدراسية                                                                                

 
  2.4.2تغيير الموا   الدراسية  التي اخترت ا كما ور  في بفد  بإمكانك 

 

 

 

                                                                                       اإلنقطاع عن البرنامج             4.2.2

 

  

 أن  عل   لوائ و تفص ال كلية.اليتطلب الحصول عل  إذن خاص من   ( من برنامجكم سفتين عل  األكثرأي انقطاع )

يجب  ة. وقبولم إذا أعطيت أسبا  فقط ذن اإلسفوات متواصلة من الدراسة. وسوف يتم مف   4ي ه ر ة البكالوريو  

 ويجب أن  المرض لفترات طويلة.عل   سبا  األمل تللكلية. ويمكن أن تش حالة مكتوبة مع األ لة الداعمة ان تقدم  ال

مرشدك. من المشورعتطلب   
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   4.2.3  اإلنسحاب من المواد  دراسية                                                                                                 
 

 

الما ع  إذا كفت تفكر في االنسحا  من لذلك  الرسوم.  خسارع الما ع الدراسية لتكبد متأخر من ال االنسحا  يؤ ي 

يجب عليك اتباع انظمة الجامعة التالية في هذا  وفي أسر  فرصة ممكفة.مرشدك  مع األمر ، ير   مفاسشة  الدراسية

:  السياق  

  

عل  األكثر  األسبوع الثال  عشر للفصل الدراسي األول أو  سحا  من الما ع  راسية في مدع ال تتجاوز اإلنيمكفك 

  الثاني ، وعل  األكثر خالل األسبوع السابع من الفصل الدراسي الصيفي.

 لموا   الدراسية الحد األ ن  من عد  اولكن عليك اإلحتفاظ ب. ومع ذلك ، اإلنسحا  من الموا   الدراسية كما تشاءيمكفك 

موا   راسية (.  3المطلوبة لكل فصل  راسي )  

 

 

 4.2.4   اإلنتقال بين األقسام                                                                                        
 

 

      في أسر  وست ممكن.رشد قسم ، استشر المالكلية أو ال  تغيير   إذا كفت تفكر في 

طلو  التو ي ي المشريطة أن يكون معدل  عن طريق ملء استمارع خاصة في بداية الفصل الدراسي  قسميمكفك تغيير ال

الموا   الدراسية  التي لجفة متخصصة  حد  ست و التو ي ي.  عدلك في أسل من أو يساوي م في الكلية أو القسم الجديد  

إحتساب ا.  سيتم  

 

.  عم الطالب وتو ي ه 5  
 

 

مكتب نائب العميد      5.1  
 

و تحال روتيفية. ال للطلبة. كما أنه يتعامل مع  ميع االستفسارات الجامعية   الخدمات االستشارية  عميدالنائب  مكتبيقدم 

.جامعةالأو  الكلية المفاسب في  إل  الشخص  التي ال يمكن التعامل مع ا من سبل نائب عميد الكلية  مشاكل ال   

 

 

 

رشا  األكا يمي        اإل  5.2  
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تتراح  مجموعاتفي   الطلبة الجد  .   ويعين ( ون )شخصي أكا يميون مرشدون جميع الطال  الجد ل أن يكونيفبغي 

ألربع ل ل م  األكا يمي المرشد  سيكون أحد أعضاء هيئة التدريس الذي كل مجموعة ويعين  ل  الب ط 50 - 20 بين   

 يقدم ل م  الفصائ  مع كافة االستفسارات الجامعية الروتيفية ، و رشديتعامل الم و .امعةمن الج حت  تخر  مو سفوات

المشاكل ، التي ال يمكن    تحال و. طرأأية مشاكل أخرى سد تكذلك  للتسجيل في بداية كل فصل  راسي ، و ةاألكا يمي

 الطال   وعل  . المفاسب  هيئة التدريس  كلية ، أو إل  عضوالوعميد أ،  لقسملرئيس ا رشدالتعامل مع ا من سبل الم

وكذلك  عل  با  كل مكتب  مكتبية لمرشدي م االمو و ع  ساعات الال وا راعييحتا ون إل  المساعدع والتو يه  أن الذين 

. الدراسية الموا   مفاهج خطط    في   

كما  جامعة الو لقسم ع بشأن مسائل االمشوراإلرشا  خدمة  كما  تقدمالمشورع عفد الطلب. مكتب نائب العميد  يقدم و

ويتو فر لك    ارج الجامعة.في حياتك خ حت  والجامعة ، أوالقسم  في   ، سواء في  راستك  في كل ما ي مك  كيساعد

ستماع والمساعدع في كل ما استعدا  لإل وعل  والجامعة المرشد  اإل تماعي الذي هو عل   راية تامة بأمور القسم 

.سرية تامةب تعامل  إل تماعية لخدمات اا ميع الزيارات ال  مكاتب  بأن م. علماك  اوي  

لمشرفين عل  للمحاضرين / ل)أو  إل  مرشدك أوال الر وع  عليك  ، معيفة في ما ع  راسيةلديك صعوبات  تإذا كان 

 .اتالكلي مداءع وا ن مكاتبزيارع ولكن يمكفك ايضا عامة ين بشأن المسائل المرشدالمشروع(. يمكفك ايضا استشارع ال

أو إل   مباشرعك  طبيب إل  ذها  فضل التسد   ولكن يمكفك إستشارع المرشد في القسم لديك مشاكل صحية ،  تإذا كانو

 عيا ع الجامعة.

.ال تتر   في االستفا ع من هذ  الخدمات في أي وست في أي مسألة  

عما ع شؤون الطلبة             5.3  
 

 ليةعافالوتقديم المشورع الفر ية بشأن أية مسألة تمس الرفا  الشخصي أو  السرية امعة فيال لفيا  ي توفر عما ع الشئون ف

الدافعية بشأن مشاكل مثل  ع الخبرومشورع العطي تعما ع ما يزيد عل  مائة طالب في السفة ، وال رىت و. للطال 

مساعدتك في في   الفا  هفاكويرغب العائلية.  شاكل م، والعالسات ، والقلق ، وال ةشخصيواتخاذ القراراتال، المفخفضة

قيام ال ون لتمكين الفر  المعفي من سعيلمشاكل ، ولالعثور عل  طرق  ديدع للتعامل مع الجوانب العاطفية والشخصية 

ي ف توفر أيضا المشورع بشأن اإلحالة إل  الخدمات األخرى ، ومساعدع اآلخرين وت. مباشرع بذلك بطريقة تعاونية و

.سلق االمتحان مثل  العامة التعامل مع مشكالت الطال    

أخذ  ، ويمكن لعاممساء ، من األحد إل  الخميس طوال ا الثامفة صباحا وحت   الرابعة من  و تفت  العما ع  أبواب ا 

تامة.  ميع االستفسارات بسرية تعامل . ولبةمكتب عميد شؤون الط زيارع  من خاللالمواعيد   

 

ت الدراسة     ترتيبا 5.4  
 

عا ع ومن خالل التدريبات.  ، حي  يمكفك مفاسشة المواضيع المدر ة  دراسيةال  ا ولبعض الم رو  هفاك  كون تسوف 

المب مة والتي لم تتمكن من ف م ا. لطرح األسئلة عل  المسائل فرصةوستتاح لك ال. بإ ارع الدرو المحاضر ما يقوم   
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قدم يسوف يراسب تقدمك و والجامعية. تك حيا خالل   هفا لمساعدتك ف و،    ةيجامعاتك  الحي من بدايةمرشدا  لديك ألنه 

شخصي أو ال بمرشدك، يجب عليك االتصال  تعرضت للمشاكلالمساعدع والمشورع كلما كان ذلك ضروريا. اذا لك  

، خاصة إذا  مور إل  نصاب اصعب استعا ع األيعميد في أسر  فرصة ممكفة. ال تدع األمور تفزلق حت  الزيارع نائب 

وسوف القسم والجامعة  إ راءات و ،  للما ع  راسيةاتحول اختيارك وسيقدم لك المرشد الفص  عملك. متخلفا في كفت 

.غراض أخرىألو توصيات للعمل  وفر ي  

 

ما ال   ل محاضر كويحد  . لخاصة بالما ع الدراسيةلمفاسشة األسئلة أو المشكالت  امو و ون ن والمحاضر فإن بالطبع

,إن لم يتمكن هؤالء  في هذ  الساعات. لمرا عة  يمكفك او. مكتبه با   يه وتعلق عل  مكتب  يقل عن ست ساعات 

من وفي وست آخر. لك مع م ترتيب موعد  يتم  قدفي هذ  الساعات المكتبية ، ف ألي سبب كانالمحاضرون من رؤيتك 

عميد أو خالف المن خالل نائب  أو ،مرشدكمن خالل   - إل  القسم عل  العملأي مسألة تؤثر عل  سدرتك تفقل الم م أن 

العائلية أو الشخصية )بما في ذلك مرض المشاكل ذلك. وفيما يلي أمثلة عل  المسائل التي سد تؤثر عل  عملك : المرض ،

التي  مصاعبسة  للتعويض عن السيافإن لدى القسم  ، ئك أ ا في تقييم  و مالية.المشاكل الالعائلة( ، أو  أحد أفرا 

استفحال ا. فكرع عن مدى فا لدي كان ، و ب ذ  المشاكل نا إخطار تم إذا إال نفعل ذلك يمكففا أن  الووا  تك أثفاء الدراسة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العروض التقديمية للطال  والتغذية الرا عة   5.5  
 

 

 5.5.1  لجفة إرتباط الطلبة                                                                                             

 

الذين يتم انتخاب م من مختلف  بةالتي تتألف من ممثلين عن الطل رتباط لجفة اال القسم  يشكل  في كل عام  راسي ،

ال يمكن  ة أي مسألة . وتجتمع اللجفة مرتين عل  األسل في كل فصل  راسي ويجوز مفاسشموظفين المستويات وثالثة

 أعضاء هيئة  القسم وبشكل أساسي هم منهم أعضاء في  من الموظفين  اللجفة واموظفوتسويت ا بشكل غير رسمي. 

.تدريسال  

 

 بالفسبة لفا ، ال سيما بالفسبة للدور الذي تلعبه في ضمان  ة م م الموا   الدراسية من الطال  عل   را عةالتغذية الإن 

إل :هذ  اللجفة  وت دف الشاملة للبرنامج.تحسين الفوعية   
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؛  حل المشاكل وطال  لمفاسشة األفكار الجديدع ، توفير مفتدى فريد من الموظفين وال-  

  اخل اإل ارع ؛ هم نظرو  ات لالطال   قديم لت ل أسا يتشك -

من  ا ل  زءيتشكما كوالمفاهج البكالوريو   بما في ذلك برنامجاألكا يمية في المسائل خذ رأي الطال  أ -

؛  الجو ع ضمان وتعزيز راءات إ  

سسم م.في  ضمان الجو ع وتعزيز إ راءات  تفمية والمساهمة في للمعرفة  إتاحة الفرصة للطال  -  

 

 

 5.5.2  لجنة تنسيق المادة دراسية                                                                                   
 

 

شعبة  إل  أكثر من هذا العد   يفقسم  الما ع  الدراسية كبيرا لذلك يمكن أن  عد  الطال  المسجلين في أن يكون يمكن  

. شعب مفسقين للتفسيق بين مختلف ال موا  لبدراسية  إل هذ  المثل أكثر من محاضر. وتحتاج يمكن أن يدرس ا و

ي الشعب  التي تحتوي أيضا عل  محاضرالما ع  الدراسية سيق تف  ليكون عضوا في لجفة شعبة  كل ويفتخب طالب من 

مرتين عل  األسل  التفسيقلجفة تجتمع   . و المفسقين ، يصدر  القسم سائمة بأسماء  في بداية كل فصل  راسي و. المختلفة

إل :هذ  اللجفة وت دف . الما ع الدراسيةكل فصل  راسي لتفسيق كل ما له عالسة بفي    

   ج، االمف خطة ففس لشعب ب ميع اتزويد  ضمان

تباع نفس الجدول الزمفي في تسليم الموا  الدراسية،إ  

توحيد االمتحانات،    

واستخدام ا لتحسين نوعية التعليم،  الطال   ممثليمن  تغذية را عة لحصول عل  ا  

مراسبة الما ع  راسية.في الفغذية الرا عة ستخدام إ   

 

 

 

 

 

    5.5.3  إجتماعات القسم والعمادة                                                                                 
 

  

 ، حي  ا  بشكل  أساسياستشاري االفصل الدراسي  ور  من سبل رئيس القسم وعميد الكلية خالل  عقدتال تماعات التي ل

 لطال    . وتعقد هذ  اال تماعاتاألساسيينء األشخاص إل  اهتمام من هؤال  رفع  المشاكل التي تحتاجلطال  يمكن  ل

عل  حد .كل سفة   

 

 5.5.4  جمع وتحليل التغذية الراجعة                                                                                 
 

 

 

في األسبوع فنوعية التعليم المقدم. أهمية كبرى عل  رأي الطال  حول   بخاصة و القسم  بصفة عامة  كلية ال علقت 

الستبيانات ما ع  راسية وهذ  االتقييم لكل  استبيان  ستكمالا كل طالب  يطلب منالثال  عشر من كل فصل  راسي ،
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التعليق عل  برنامج أيضا بحي  يستطيعون   آخر  استبيانا   الف ائية  طال  السفة ويعط   .ألتحمل أسماء أصحاب ا

ككل.يو  البكالور  ر ة   

تحليل هذ  االستبيانات ، ب تقوم ، وعا ع ما  القسم المسؤولة عن نوعية التدريس فيها هي ضمان الجو ع وتعزيزإن لجفة 

والبرنامج ككل. لمراسبة عملية التدريس  الفتائج   ستخدمتو  

. مصادر التعلم في الكلية والقسم 6    
 

 

 (PULC) مركز اللغات في جامعة فيالدلفيا  6.1     

 

مسؤولة عن تطوير   مستقلة  كوحدع أكا يمية 1998 عام  في  (PULC) امعة فيال لفيا   في  مركز اللغات  أنشئ    

 هذ  ىم ارات الطال  اللغوية وسدرات م من خالل الدورات التدريبية وإ راء الدراسات واألبحاث في تطوير اللغة. واحد

   التفسيب و اللغة اإلنجليزية تحديد المستوى في شراف عل  اختباراتاإلعدا  واإل  الرئيسية والمتميزع   الم ام 

ال تقتصر و  . ( 11)، وم ارات اللغة اإلنجليزية ( 1)وم ارات اللغة اإلنجليزية إنجليزي استدراكي الطال   إلعطاء   

الفرنسية ، ك أخرى  وروبية أ لغات  فالمركز يصمم ويدر   عل  اللغة اإلنجليزية ،اللغات التي تدر  في مركز اللغات 

الجامعة  اللغات التي ترىواأللمانية ، واللغات الشرسية والعبرية والفارسية والتركية ، وغيرها من  واإلسبانيةو اإليطالية 

 الفاطقين ب الغير  باللغة العربية  عن إعدا   اختبارات تحديد المستوى  أيضامسؤوال المركز . كما أنضرورع لتدريس ا

    . وعالوع عل  ذلك ، فإنه يقيم  ورات في اللغة العربية لغير الفاطقين ب ابوضع م في مستويات تبعا لعالمات م   سيبوالتف

(ASOL)   الحديثة لموظفي الجامعة ، غير اللغات  ليزية وغيرها من جاالن ةكما يقدم المركز  ورات تدريبية في اللغ

 إل   وصلالتي ت برامج امتحانات التأهيل  في  لك ، تشرف عل  . عالوع عل  ذ الموظفين )المجتمع المحلي(

(TOEFL) و(IELTS)   طرق حلقات  راسية ومؤتمرات و ورات تدريبية في اكتسا  اللغة والمركز يعقد  كما؛ 

 . التدريس

 

 

 – 1ات إنجليزي وم ار –ويطرح المركز الموا   الدراسية التالية وكل مف ا ثالث ساعات معتمدع : إنجليزي استدراكي 

  1وم ارات عبري  – 1وم ارات إيطالي  – 11وم ارات فرنسي  – 1وم ارات فرنسي  – 11وم ارات  إنجليزي 

  

ميم  وإ راء االختبارات    2006/2007و دير بالذكر أن مركز اللغات  بدأ مفذ الفصل    األول  للعام الدراسي     

 طالب. 2000المحوسبة ألكثر من 

                                                                                              

   

 المختبرات اللغوية
  

    طالبا من محطات 55اللغات لتوفير التدريب عل  اللغة مع مركز اللغة في  حديثة   متعد ع  وسائط ي مختبر   يو د

 ، الخ النتقالوا،  لعرضل  محمولين حاسو  هفاك أيضا   ازي و. (P4) نسخة
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 يعتمد المختبر األول  عل  الوسائط المتعد ع و  األغراض متعد ع األهداف  حي   أنه يحتوي عل  نظام التشغيل الكامل

. وهذا الفظام يتي  للمحاضر الذي يسيطر عل  المحطة  1998نموذج   (WICOM-MC-3000C)  و  از  واحد

طالبا متصلون مباشرع ب ذا  25عرض و اثفين من المسجالت وسماعة( أن يشرف عل  األساسية ) الحاسو  ، و  از ال

 الفظام. 

   

في ملف مع ذلك حفظ ي، و صوتيمن أ ل تقييم أ ائه اليه واالستماع ال صوته ، يمكن للمستخدم تسجيل   ازكل وفي 

 مختبرات مخصصة ال فإن  إل  ذلك ،باإلضافة  و.للملف  غير المشروع دخول كلمة مرور حت  ال يستطيع اآلخرون ال

مشاهدع   م يمكف حي واالستماع  والتحدثمشاهدع الفيديو  عن طريق اللغوية  ت م كفاء لمساعدع الطال  عل  تحسين 

 يبالحاسو  الرئيس متصلال   از العرض  عن طريق مشاهدع الشخصية أو الحواسيباألفالم إما عن طريق استخدام 

. محاضرلل  

 

 نوع من  بثالثين   از   . وهو مج ز ثةاحد الوسائط  المتعد عمختبرات  أكثر يعتبر واحدا منفل الثاني المعموأما 

Acer   ميع الطال   حواسيب اإلشراف عل   ويستطيع المحاضر.به   سماعة الرأ  الخاصةب    از مزو كل  و   

 مكنالمشار إلي ا أعال  ، ي  نب  الميزاتاإل    و.  از  إل   األ  زع نقل البيانات المعروضة عل  تلك  هألنه يمكف

التحدث مع الطال   يستطيع انه  من ذلك  كثر مرونة واأللمجموعات في وست واحد. لتعيين أنشطة مختلفة  حاضرللم

في مجال التدريس  حاضرينلمساعدع الم  مسجال  17واالستماع. وهفاك أيضا  عشاهدالم أثفاء فرا ى أو في مجموعات 

 ريبوالتد

 

، والم ارات  مسرحلروايات والقصص القصيرع ، واألفالم ، والل  أشرطة الفيديو  87كما يمكن للطال  االستفا ع من 

. لتفمية الم ارات اللغوية المتاحة  اعمتساالأشرطة شريط من  300استخدام  يمكف م أيضا  اكم عام.بشكل   

 

 

 

 

مكتبة الجامعة الرئيسية         6.2  
 

 

 وأعضاء هيئة التدريس أحدث الكتب والمرا ع وفر للطال  والموظفين تي تلا مكتبة الجامعة الرئيسية لبفاء ا يتضمنو

يو د لدى  في برنامج التفسيق ، ةشاركالمو  لتعاونا لبرنامج نتيجة و ، والمجالت ، واألسراص المدمجة. المطلوبة 

من الثامفة صباحا وحت  السابعة  وتفت  الجامعة أبواب ا ة. علمي ة مؤسس و ة  امع  120عالسات مع أكثر من   مكتبة ال

    مساء. 

 :مكتبة الجامعة الرئيسيةوتتضمن   

في    عفوانا حديثا( 2872أكثر من ) عل  ساعات الكتب وتحتوي التي تحتوي عل  الكتب والمجالت.  المكتبة التقليدية

 فيمواضيع مختلفة تحوي    مجلة  ورية ( 21)هفاك    ذلك عالوع علو. ان ا ، ياإلنجليز اللغة اإلنجليزية واأل  

. اللسانيات واأل   والتر مة  
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 باستطاعة الطال إلكترونية ة  مجل( 21) و  ةا باللغة اإلنجليزيمدمج ا سرص (16التي تحتوي عل  )المكتبة االلكترونية 

استخدام ا وال يئة التدريسية   والموظفين    

 

مر كز الحاسوب  6.3  
 

يوفر هذا المركز للقسم التدريب و الصيانةو  

 

مصادر أخرى وتسهيالت  6.4  

 

ثمانية مكاتب )العميد، سكرتيرع العميد، رئيس القسم ، سكرتيرع رئيس القسم ، نائب  وتتكون من اإلداريةالبينة التحتية 

 العميد ، عميد الدراسات العليا ، سكرتيرع العميد، غرفة اال تماعات(. 

  

(  وغرفة  PULCعشرين غرفة صفية بما في ذلك غرف مركز اللغات )  وتتكون مناألكاديمية  تحتيةالبينة ال

مج زع بج از حاسو  و  از عرض و  از عرض علوي ؛ باإلضافة إل  مختبري لغات  للتدريب  تمحاضرا

 .للطال    P4 )( حاسو  ) 55باإلضافة إل  )

استخدام ا. هذ  هي    والموظفينطالأخرى يمكن لل تس يالتموار  و وهفاك أيضا     

 

  تسهيالت لدعم الحاضرات 

، باإلضافة إل   الدراسية ، والعروض الما ع  راسيا لدعم أ  زع عرض( 8علوية )أ  زع عرض  ( 4) القسم فييو د 

( 4، ) فيديو   (2هذ  المجموعة تتكون من : )واستخدام ا عفد التدريس.  حاضرينعد  من التس يالت التي يمكن للم

كاميرات ،  larger  ،(4) (3الرأ  ، )سماعات ( 26( مسجالت طالب ، )27مسجالت ، )  ( 11لتلفاز ، )  أ  زع 

( شاشات عرض 2ضوئية ، )ماسحات  ( 5( بطاسة إيثرنت ، )1( محول إيثرنت ، )1( المتكلمين ، )9( السلكي ، )10)

 . كاسيت أشرطة ( آلة نسخ1كبيرع ، و)

 

 التصوير

  

( آالت تصوير يمكن للطلبة والمحاضرون استخدام ا. 5د في القسم )يو   

  

 الطباعة

(   طابعات  إل   انب تلك المو و ع في مختبرات الجامعة. 10يو د في القسم )  

 

 

 

  المرافقة للمف اج. األنشطة 7 
 

 تقدم الجامعة بعض الترفيه للطال  إلثراء مواهب م في أوسات فراغ م. وهذا يشمل
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عما ع شؤون الطلبة األنشطة اال تماعية والثقافية  و الرياضية للطال  في الجامعة. كما يو د  أيضا مكتب  تفظم

 الخريجين الذي يحافظ عل  التوصل  مع خريجي الجامعة

 

  كما يو د  أيضا:

 

 أماكن  عدع لممارسة  األلعا  الرياضية 

أماكن  عدع لممارسة األنشطة الثقافية.       

والكافيتريالال تماعات العامة ، والو بات الخفيفة ،  عدع ساعات  

أ  زع حاسو  10أربعة مقاهي انترنت في كل مف ا     

 نا ي للطال 


