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 جامعة فيالدلفيا 

 داب والفنونكلية اآل

 ( اللغة االنجليزية وآدابهابرنامج بكالوريوس ) تعلم مخرجاتتقييم مصفوفة 

 اسم المادة

 )رقم المادة( 

  * أسلوب التقييم 
Sp1   اللغة استخدام 

للتواصل اإلنج ليزية 
واتقان  بطالقة، 
األساسية   المهارات 
األربع: القراءة والكتابة 

 واالستماع والمحادثة. 
 

Sp2    تحليل

النصوص  
باللغة  األدبية 
  ، اإلنجليزية 

وتمييز 
األنواع  
األدبية  

والعصور 
األدبية،  
وقراءة 

النصوص  
خالل   من 

سياقها  
 التاريخي. 

Kp1 

التعرف 
على  

النظريات 
األدبية،  

ن واتقا
استخدامها 
في التحليل 

النقدي 
 والفكري 

Kp2   تطوير الفكر

النقدي والتحليلي 
المكتسب من تحليل  

النصوص األدبية  
 باللغة اإلنجليزية . 

Sp3   تمييز

وتحليل التركيبة 
القواعدية للغة  

اإلنجليزية ،  
واكتساب المعرفة 

والمهارات  
المرتبطة بفروع 
علم اللغة مثل: 

اللسانيات(  
ليل  اللغويات وتح

الخطاب،  
والبراغماتية،  
وعلم الداللة،  

 وغيرها.

Kp3 

التعرف على  
األساليب  

الحديثة في 
تدريس اللغة  

اإلنجليزية  
 كلغة أجنبية. 

CP1   اكتساب

الشفافية 
الثقافية التي  
تمكن الطالب  

من احترام  
االختالفات 

الثقافية، 
وتقدير التنوع  

الثقافي 
وتأثيره على  

االنتاج األدبي  
 والحضاري.

Sp4    اتقان استخدام

األساليب البحثية  
وتكنولوجيا 

المعلومات، لتنمية 
الفكر النقدي  

والتحليلي في مجال 
اللغة اإلنجليزية  

 وآدابها. 

Sp5   الترجمة بكفاءة

من اللغة اإلنجليزية  
إلى اللغة العربية و  

 بالعكس.

Cp2   االلتزام

بالمعايير األخالقية  
المهنية  

 واألكاديمية. 

Cp3 ل  تنمية العم

الجماعي 
والشخصية 

 المهنية البناءة.

 قراءة واستيعاب 
0120113 

 
 
 

          
 

 الكتابة  
0120115           

 

 االستماع والمحادثة 
0120118           

 

 القراءة المتقدمة 
0120214           

 

 الكتابة المتقدمة 
0120216           

 

 ت اللسانيا 
0120220           

 

 القواعد اإلنجليزية 
0120227           

 

 الصوتيات 
0120234           
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 اسم المادة

 )رقم المادة( 

  * أسلوب التقييم 
Sp1   اللغة استخدام 

للتواصل  اإلنجليزية 
واتقان  بطالقة، 
األساسية   المهارات 
األربع: القراءة والكتابة 

 واالستماع والمحادثة. 
 

Sp2    تحليل

النصوص  
باللغة  األدبية 
  ، اإلنجليزية 

وتمييز 
األنواع  
األدبية  

والعصور 
األدبية،  
وقراءة 

النصوص  
خالل   من 

سياقها  
 التاريخي. 

Kp1 

التعرف 
على  

النظريات 
األدبية،  
واتقان 

استخدامها 
في التحليل 

النقدي 
 والفكري 

Sp3   تطوير الفكر

النقدي والتحليلي 
المكتسب من تحليل  

األدبية   النصوص
 باللغة اإلنجليزية . 

Sp4   تمييز

وتحليل التركيبة 
القواعدية للغة  

اإلنجليزية ،  
واكتساب المعرفة 

والمهارات  
المرتبطة بفروع 
علم اللغة مثل: 

اللسانيات(  
اللغويات وتحليل  

الخطاب،  
والبراغماتية،  
وعلم الداللة،  

 وغيرها.

Kp3 

التعرف على  
األساليب  

الحديثة في 
  تدريس اللغة
اإلنجليزية  

 كلغة أجنبية. 

CP1   اكتساب

الشفافية 
الثقافية التي  
تمكن الطالب  

من احترام  
االختالفات 

الثقافية، 
وتقدير التنوع  

الثقافي 
وتأثيره على  

االنتاج األدبي  
 والحضاري.

Sp5    اتقان استخدام

األساليب البحثية  
وتكنولوجيا 

المعلومات، لتنمية 
الفكر النقدي  

 والتحليلي في مجال
اللغة اإلنجليزية  

 وآدابها. 

Sp6   الترجمة بكفاءة

من اللغة اإلنجليزية  
إلى اللغة العربية و  

 بالعكس.

Cp2   االلتزام

بالمعايير األخالقية  
المهنية  

 واألكاديمية. 

Cp3   تنمية العمل

الجماعي 
والشخصية 

 المهنية البناءة.

 مقدمة في األدب 
0120251           

 

 المناظرة والحوار 
0120319           

 

 علم النحو  
0120325           

 

 الفونولوجيا  
0120335           

 

 علم الصرف 
0120337           

 

 اإلنجليزي   األدب
0120252           

 

 الشعر 
0120353           

 

 المسرحية  
0120354 

          
 

 الرواية 
0120356           

 

 تحليل الخطاب  
0120424           
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 اسم المادة

 )رقم المادة( 

  * أسلوب التقييم 
Sp1   اللغة استخدام 

للتواصل  اإلنجليزية 
واتقان  بطالقة، 
األساسية   المهارات 
األربع: القراءة والكتابة 

 واالستماع والمحادثة. 
 

Sp2    تحليل

النصوص  
باللغة  األدبية 
  ، اإلنجليزية 

وتمييز 
األنواع  
األدبية  

والعصور 
األدبية،  
وقراءة 

النصوص  
خالل   من 

سياقها  
 التاريخي. 

Kp1 

التعرف 
على  

النظريات 
األدبية،  
واتقان 

استخدامها 
في التحليل 

النقدي 
 والفكري 

Sp3   تطوير الفكر

النقدي والتحليلي 
المكتسب من تحليل  

وص األدبية  النص
 باللغة اإلنجليزية . 

Sp4   تمييز

وتحليل التركيبة 
القواعدية للغة  

اإلنجليزية ،  
واكتساب المعرفة 

والمهارات  
المرتبطة بفروع 
علم اللغة مثل: 

اللسانيات(  
اللغويات وتحليل  

الخطاب،  
والبراغماتية،  
وعلم الداللة،  

 وغيرها.

Kp3 

التعرف على  
األساليب  

الحديثة في 
لغة  تدريس ال

اإلنجليزية  
 كلغة أجنبية. 

CP1   اكتساب

الشفافية 
الثقافية التي  
تمكن الطالب  

من احترام  
االختالفات 

الثقافية، 
وتقدير التنوع  

الثقافي 
وتأثيره على  

االنتاج األدبي  
 والحضاري.

Sp5    اتقان استخدام

األساليب البحثية  
وتكنولوجيا 

المعلومات، لتنمية 
الفكر النقدي  

جال والتحليلي في م
اللغة اإلنجليزية  

 وآدابها. 

Sp6   الترجمة بكفاءة

من اللغة اإلنجليزية  
إلى اللغة العربية و  

 بالعكس.

Cp2   االلتزام

بالمعايير األخالقية  
المهنية  

 واألكاديمية. 

Cp3   تنمية العمل

الجماعي 
والشخصية 

 المهنية البناءة.

 علم الداللة 
0120426           

 

 األدب األمريكي 
0120458           

 

مقدمة في النظرية األدبية والنقد   
 األدبي 

0120484 
          

 

 مشروع بحث 
0120498           

 

 فكر وثقافة غربية 
0111138           

 

 (1)أساليب تدريس اللغة االنجليزية
0120462           

 

 (2)أساليب تدريس اللغة االنجليزية
0120463           

 

 علم اللغة االجتماعي 
0120238           

 

 الترجمة العامة 
0120372           

 

 األسلوبية 
0120422           
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 اسم المادة

 )رقم المادة( 

  * أسلوب التقييم 
Sp1   اللغة استخدام 

للتواصل  اإلنجليزية 
واتقان  بطالقة، 
األساسية   المهارات 

راءة والكتابة األربع: الق
 واالستماع والمحادثة. 

 

Sp2    تحليل

النصوص  
باللغة  األدبية 
  ، اإلنجليزية 

وتمييز 
األنواع  
األدبية  

والعصور 
األدبية،  
وقراءة 

النصوص  
خالل   من 

سياقها  
 التاريخي. 

Kp1 

التعرف 
على  

النظريات 
األدبية،  
واتقان 

استخدامها 
في التحليل 

النقدي 
 والفكري 

Sp3   تطوير الفكر

قدي والتحليلي الن
المكتسب من تحليل  

النصوص األدبية  
 باللغة اإلنجليزية . 

Sp4   تمييز

وتحليل التركيبة 
القواعدية للغة  

اإلنجليزية ،  
واكتساب المعرفة 

والمهارات  
المرتبطة بفروع 
علم اللغة مثل: 

اللسانيات(  
اللغويات وتحليل  

الخطاب،  
والبراغماتية،  
وعلم الداللة،  

 وغيرها.

Kp3 

ف على  التعر
األساليب  

الحديثة في 
تدريس اللغة  

اإلنجليزية  
 كلغة أجنبية. 

CP1   اكتساب

الشفافية 
الثقافية التي  
تمكن الطالب  

من احترام  
االختالفات 

الثقافية، 
وتقدير التنوع  

الثقافي 
وتأثيره على  

االنتاج األدبي  
 والحضاري.

Sp5    اتقان استخدام

األساليب البحثية  
وتكنولوجيا 
لتنمية المعلومات،  

الفكر النقدي  
والتحليلي في مجال 

اللغة اإلنجليزية  
 وآدابها. 

Sp6   الترجمة بكفاءة

من اللغة اإلنجليزية  
إلى اللغة العربية و  

 بالعكس.

Cp2   االلتزام

بالمعايير األخالقية  
المهنية  

 واألكاديمية. 

Cp3   تنمية العمل

الجماعي 
والشخصية 

 المهنية البناءة.

 األدب العالمي 
0120459           

 

 حلقة دراسية في اللغة 
0120482           

 

 حلقة دراسية في األدب 
0120482           

 

 تحليل النص األدبي 
0120486           

 

            المجموع
 استخدم أسلوبي التقييم المباشر وغير المباشر.       -

 يجب تقييم كل مخرج تعلم مرتين على األقل. -

 يجب أن يتناسب أسلوب التقييم مع نوع مخرج التعلم.  -

 ا إضافة إلى مادة أخرى. من المستحسن أن يتم تقييم مخرج التعلم في نفس المادة التي تم تغطية المخرج به -

 


