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.  معلومات عامة 1       

، اللغة اإلنجليزية وآدابهافي قسم  البكالوريوس  برنامج ب بة الملتحقيين على معلومات عامة مهمة للطلهذا الكتيب يحتوي 

 وصفاا    يف  يجف  الطلبفة لكف  مفادع علفى  ف   وصفااال يتضمن  ه يحتوي على معلومات عن برنامج الماجستير ولكن كما 

  . ملف مناص  تحت بن  وصف المساقاتفي  ي رسونهاالتي   للمواد ماصل  

مرشف و  بتقف يم النصف  يقوم اللهذ  األنظمة  و يخضع البرنامج لألنظمة الواردع في دلي  الجامعة. ويق م هذا ال لي  شر ا  

 عليها . بناء

 

 1.1 رسالة القسم                                                         
قسم اللغة االنجليزية وآدابها هو أ   المكونات األساسيّة في كلية اآلداب والانفو  ففي جامعفة فيلدلايفا األردنيفة. ومفن هنفا 

لجامعففة ورسففالتها. يقف ّم القسففم برنففامج بكففالوريوس وبرنفامج ماجسففتير فففي اللغففة فالقسفم يعمفف  بمففا يتماشففى مفع سياسففات ا

 .االنجليزية وآدابها، ولهذ  الغاية يعم  في القسم ع د من أعضاء هيئة الت ريس األكااء من ذوي الخبرع الواسعة

جاله، سواء على شفك  كتفب أو يهتّم القسم أيضا  بأ  يبقى عضو هيئة الت ريس على علقة وثيقة مع أ  ث األبحاث في م 

 اآلدابنف وع األسفبوا العلمفي التفي تعقف ها كلّيّفة  ففيعن طريق االنترنت  ي  يشارك كفّ  أعضفاء القسفم بتقف يم األبحفاث 

والانو  مرع كّ  عام. كما يشارك بعف  األعضفاء ففي تقف يم األبحفاث ؤلفى مفالتمر فيلدلايفا الف ولي، وهفو تظفاهرع ثقافيفة 

 .والانو  سنويا  وتجتذب البا ثين من مختلف بقاا ال نيا داباآلتقيمها كلّيّة 

ويهتم القسم بإقامفة علقفة نشفيطة ومثمفرع مفع المجتمفع المحلّفي، يقف ّم مفن اللهفا ا ماتفه ففي اللغفة االنجليزيفة واف مات 

 أارى لع د من الم ارس وغيرها من المالسسات التعليمية في بل ات مجاورع للجامعة.

 ممتفا  تعلفيم تفوفير في واإلقليمي الوطني الصعي ين على رائ ع تكو  أ  هي فيلدلايا بجامعة اإلنجليزية اللغة قسم رسالة

 .بالتح يات ومليئة فكري ا محازع بيئة نطاق في وآدابها اإلنجليزية اللغة في متميز وبح 

التفي تف وم ألمف   والتحليليفة مليفةوالع النظريفة المهفارات تطفوير علفى طلبهفا مسفاع ع ففي لفددارع الرئيسفية المهمفة تكمن

 سفواء    على والعالمي الوطني الثقافي والوعي المنطقية والحجج المستق  والحكم النق ي التاكير على التركيز طوي  مع

 .والمسالولين. وذوي الكااءع المب عين المواطنين يصبحوا أ  على سيساع هم مما ،

  
 

  1.2  أعضاء هيئة التدريس األساسيون                                
 

 عميد الكلية

 األستاذ ال كتور محم  عبي  هللا

 

 نائب  عميد الكلية

موفق أبو حمود  الدكتور  
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 رئيس القسم 

عرن خليفة الدكتور   
  
 

 1.3  المرشدون                       
ومساع تهم طوال فترع دراستهم ااصة  يتم تح ي  مرش  أكاديمي للطلبة الملتحقين في التخصص، مهمتهم ؤرشاد الطلبة

.في ما يتعلق بتسجي  المواد وغيرها في األمور األكاديمية  

 

  1.4  التسجيل                   
 

أ   السنة األولى  بةطل ويجب على  تحكم معايير القبول التي يص رها مجلس التعليم العالي جميع الجامعات الخاصة.

 أيضاق امى ال بةالطل علىو .فترع السحب واإلضافةي الوقت المح د في ف التسجي هاء  ؤن يجب والجامعة.يحضروا ؤلى 

موقع الجامعة االطلا على تقويم الجامعة على  ميمكنكو . فترع السحب واإلضافةمح دع الل الوقات األ في وا لسجأ  ي

 على شبكة اإلنترنت. 

http://www.philadelphia.edu.jo 
 
 

   1.5برنامج المحاضرات
 

على موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت. يتم نشر برنامج المحاضرات بشك  مناص  عن هذا الكتيب، كما ويتم ؤعلنه 

يسعى القسم ؤلى توفير متطلبات الطلبة فيما يخص الج ول ال راسي، ولكن ؤ  كانت هناك أية مشاك ، يرجى مراجعة 

  المرش  األكاديمي منذ الب اية.
 

   1.6 إستخدام لوحات اإلعالن  
 

 في كثير من و.  في الطابق الخامسالكلية  و ة ؤعلنات ل وفي القسم  اإلعلنات  ةلو   على  الرسمية علناتاإلتنشر 
 على نطاق واسع   البري  االلكتروني  ويستخ م على موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت. اإلعلنات  نشرت  األ يا  

الاص  في ب اية  جميع األساتذع الطلبة بالبري  اإللكتروني الخاص بهم  زودي و.القسم و لتواص  مع ؤدارع الجامعةل

 ج اول ، و برنامج البكالوريس اطة ، وبالطبع دلي  الطالب  معظم المعلومات الرسمية بما في ذلك وتوج .ال راسي

رنت اإلنت اإلنجليزية على شبكةمتوفرع على صاحات قسم اللغة  جميعها ضرات وكذلك معلومات هيئة الت ريساالمح  

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

   1.7 الصحة والسالمة في الجامعة                         
 

تقع على عاتق هذ  وداا  الجامعة.  ق مة مال الخ مات عن جميع   ممثلين  في الجامعة لجنة الصحة والسلمة تضم 

بشك   تاتيش بال ، والقيام  التي ق  تقع جميع الحوادثأسباب ى ، واألاطار المحتملة ، ولتحقيق في الشكاومهام  االلجنة 
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بالصحة المتعلقة  السلوكمنظومة  قبول   لبةطيصب  لزاما على ال التسجي   وبمجردلجامعة. أرجاء  ا جميع في   دوري

   .والسلمة في مباني الجامعة

 
 

 1.7.1 المباني                                                                                                        

 
 مبنىفي   ةويمختبرات اللغالو  في المبنى الرئيسي للكليةس وجميعها ي رتقاعات ال   نوعين من المباني : الكلية  تضم  

يوم   و تىاأل   من  يوم  والسابعة والنصف مساء   عادع  ما بين الساعة الثامنة صبا ا  المباني  وتات  .اتاللغ  مركز 

الجامعة. مباني  في جميع  الت اينيحظر   لسياسة الجامعة  وفقا  و .الخميس  

 

 

      1.7.2 الطوارىء واإلخالء                                                                                    
 

مسالؤلية ك  فرد . هي والتي تحم  علمات واضحة – مخارج الحريق كلية وعلى مباني الالتعرف    ؤ  

عن المباني وع م ؤغلق المخارج. وعن  اإلالء، يرجى التجمع بشك  جي  بعي ا   -  

.تمنع العودع ؤلى المباني  تى يصرح بذلك رسميا   -  

  

 

  1.7.3 الحريق                                                                                                   
 

ء هيئة الت ريس والموظاين جميع أعضا وعلى ،طوابقالجميع  فيهامة الهواتف الوأرقام الحريق ؤشعارات توضع  

على الاور االء المبنى من والمستمر يجب  صوت اإلنذارا اسم. وبمجرد معرفة ك  ما يتعلق بهذا اإلجراء بةوالطل

. مخرج أقرب  

 

 

   1.7.4 تشغيل إنذار الحريق                                                                                    
 

في نقاط استراتيجية في جميع  الموجودع عن طريق كسر الزجاج في المربعات الحمراء  نظام ؤنذار الحريقتاعي  ويمكن 

. أرجاء المبنى  

 
 

   1.7.5 إستخدام معدات اإلطفاء                                                                                
 

  ا معالجته التي يمكن كلية للتعام  مع الحرائقالفي نقاط استراتيجية في جميع أنحاء  توضع مع ات  ؤطااء الحريق

.جرس اإلنذار قلطؤ  بع ذلك و ،   هناك أي اطر شخصيويك شريطة أ  ال    
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  1.7.6  اإلسعافات األولية                                                                                             

 

.كز الصحي الموجود في كلية التمري ء صحي يمكن الحصول على اإلسعافات األولية من المرعن    وث أي طارى  

 
 

   1.7.7  الصعوبات الشخصية                                                                                    
 

  .يواجهها الطلبة كي يتمكن القسم من المساع ع في  لهاأي صعوبات عن  رش أو الم القسم يرجى ؤبلغ رئيس 

 

 

. عرض البرنامج                               2  
 

 

جات التعلم يف الربانمج األهداف وخمر  2.1  

 

 

زع ، تميفي األرد  ، بنوعية ت ريس  م اللغة اإلنجليزية  أقسام من أفض    ا  وا   اللغة اإلنجليزية الذي يعتبر  قسم   يتمتع

.ثرية يوفرها القسم للطلبة الل سنوات دراستهم للبكالوريوس بيئة تعليميةو  

. 

 

 2.1.1  األهداف 
 

طيعو   تيس خريج طلبةتفي  قسم اللغة اإلنجليزية  يوسيه ف برنامج البكالور    

 

 قراءع وفهم ونق  نصوص متخصصة  من األنواا األدبية المختلاة. -

 االستماا ؤلى   اطابات  متنوعة  مع درجة معقولة من الاهم.  -

 التح ث  في مجموعة متنوعة من المواضيع األكاديمية وغير األكاديمية بطلقة معقولة. -

 ذ وت وين المل ظات على النصوص الشاوية والكتابية وكتابة عروض التق يم المنظمة بشك  جي .أا -

كتابة  الاقرات والمقاالت والملخصات ، والتقارير المنظمة  واستخ ام الماردات المناسبة و التنظيم واألسلوب  -

 الجي  . 

 إلنجليزية. فهم األنماط النحوية و تركيب الجملة واإلعراب  في اللغة ا -

 طرح األسئلة الذكية في علم اللغة واللغويات   واألدب.  -

 ترجمة النصوص غير الانية أو التخصصية من وؤلى اللغة اإلنجليزية. -

 ؤجراء البحوث األكاديمية وفقا للمنهجية العلمية إلجراء البحوث.  -

 ونية لعم  الملخصات ، والتوليف والتقييم . استخ ام المعلومات من المصادر التقلي ية ) الورقية( و اإللكتر -

 - معرفة وفهم الطرق  المختلاة لل راسة   والتحلي  العلمي للغة اإلنجليزية ، بما في ذلك الم ارس الرئيسية للسانيات.

 - معرفة وفهم واستخ ام مجموعة واسعة من المصطلحات اللغوية واألدبية المتخصصة .
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 - ؤظهار المعرفة بروائع األدب االنجليزي . 

 - معرفة وفهم الطرق المختلاة ل راسة األدب والنق  األدبي.   

 - معرفة وفهم  كيف  تالثر النصوص  االجتماعية  واالقتصادية  والثقافية  والسياسية   في   األدب. 

 -   فهم الثقافات األارى والربط بينها  من  الل  التحلي  والنق  ، واإلتااق و / أو المعارضة. 

تطوير المهارات القابلة للتحوي  ،والعملية ، والمهنية الل مة لمزي  من ال راسة ، والنجاح في  ياتهم المهنية   -

 المستقبلية. 

 

 

 2.1.2  مخرجات التعلم                                                                           
 

  لك من فرص التعلم التي نق مهاتك ستاادؤكو  قادرا على القيام به ؤذا كنت ته ، وما يجب أ  تعرف  نتائج التعلم تصف 

، وفئات لك  مادع   ال راسية  الخطط في والمهارات موصوفة في المجاالت التالية )أ ، ب ، ج ، د(. وهذ  كاملة.

مادع دراسية  .  لك    المناسبة  برنامج )ألف وباء وجيم ودال( ، ونتائج التعلم لل التعلممخرجات   

 

Aالمعرفة والفهم . 
 

قادرا على  الطالب  سوف يكو  ،ليزية في جامعة فيلدلايا الخاصة جعن  االنتهاء من برنامج البكالوريوس في اللغة االن

 معرفة وفهم

 

A1ليزيةجللغة االنا بناء ، و تطور. أص  ، و. 

A2أداع للتصالوالاروق ال قيقة في اللغة اإلنجليزية ك .  اإلستخ امات. 

A3 .  كوسيلة من وسائ  التعبير ، والتعبير عن الذات  اللغة اإلنجليزية  اصائص. 

A4الاترات والحركات الرئيسية في األدب اإلنجليزي واألمريكي .. 

A5بع  االتجاهات الرئيسية في مجال اللسانيات ، ونظرية األدب ، والترجمة .. 

 

 

 

 

 

 

Bالمهارات الفكرية . 

 

نتهاء من برنامج البكالوريوس في اللغة االنجليزية في جامعة فيلدلايا الخاصة ، سوف يكو  الطالب  قادرا عن  اال

 على
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B1 مختلاة في النصوص المكتوبة والمنطوقةال األساليب . التاريق بين استراتيجيات. 

B2رسالةال، والجمهور ، و األداع. تحلي  النصوص مع اإلشارع ؤلى المتكلم / الكاتب ، و. 

B3 .الثقافية والاكرية اخلايتهبالنصوص  ربط. 

B4وأهميته موضواال. المقارنة بين النصوص من  ي  االسلوب ، و ،. 

B5ه.دبياأل. ممارسة التاكير النق ي في التعام  مع النصوص األدبية وغير 

 

 

 Cالمهارات العملية . 
 

ة في جامعة فيلدلايا الخاصة ، سوف يكو  الطالب  قادرا عن  االنتهاء من برنامج البكالوريوس في اللغة االنجليزي

 على

 

C1 المطبوعة واإللكترونية المعرفة مصادر . االستاادع من . 

 C2 . البكالوريس بحي  تكو  واضحة التصميم واعرض والتوثيق . على مستوى المباشرع بعم  بحوث  

C3 مجال دراستهم ، أو في األماكن العامة بشأ  بتعلق  ول مواضيع ت الصف . المشاركة في المناقشة الشاوية في

 . المواضيع ذات االهتمام العام

C4 . رجة معقولة من ال قة بمجموعة متنوعة من المواضيع  وفي  معقول بحجم متماسكة ومترابطة و مقاالتكتابة 

 . والمصطلحاتالنحو واإلملء ،    في 

C5 رجة معقولة من ال قة في التعبير من  ي  المحتوى بليزية جإلنانية من وؤلى اللغة اال. ترجمة النصوص غير 

 .صطل يالتعبير  االو

   

 

 D مهارات نقل أثر التعلم.   

عن  االنتهاء من برنامج البكالوريوس في اللغة االنجليزية في جامعة فيلدلايا الخاصة ، سوف يكو  الطالب  قادرا 

 على

 

D1 .اللزوم.ها عن المعلومات واالستاادع من  ؤيجاد 

D2العم  بشك  مستق  وبشك  تعاوني .. 

D3 المجال.مزي  من االستكشافات في ب القيام و م اركهم. توسيع 

D4.التاكير التحليلي والنق ي في ما يقرأ ويكتب ممارسة. 

D5 .صادر.تنظيم ، واالستاادع المثلى من الوقت والمالتخطيط وال  
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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.  

 

 

 

 

 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرة عامة على هيكل البرنامج  2.2  

  

 

 يتكو  و.الاصول ال راسية  الذي يتبنى نظام الساعات المعتم ع   في جامعة فيلدلايا هو نظام المتبع  نظام ال راسةؤ  

يعرف بمادع من المحاضرات وك  مسار .ي اص  الصياهو  الك  عام دراسي من فصلين دراسيين ، وفص  ااتياري 

ة ، يجامع متطلبات  ج ال راسياهالمن . ويتضمن يكو  لك   مادع دراسية متطلب سابق أو أكثر  و يمكن أ . دراسية 

 اتيارية  ومتطلبات قسم ة ااتيارية  ومتطلبات كلية اجامعمتطلبات قسم ، باإلضافة ؤلى  متطلبات  وكلية ، متطلبات و

بحلقات   الم عمة المواد ال راسية بع   هناك ك ،في األسبوا. ومع ذل معتم ع ساعات 3 مادع دراسية  ك لاتيارية ، وا

  يمكن تلخيصها  ( ساعة معتم ع ،132)مادع دراسية  44بنجاح  . وعلى ك  طالب أ  يتم والتقييم المستمر ال راسة  

   على النحو التالي

 

(  %20.45ساعة معتم ع(      ) 27مواد دراسية ) ممتطلبات جامعية(     ) 8 -  
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(  %18.18ساعة معتم ع(      ) 24اسية ) ممتطلبات كلية(     )مواد در 9 -   

 

( %50ساعة معتم ع(      ) 66مواد  دراسية ) ممتطلبات قسم ؤجبارية (     ) 22 -  

 

   (%6.82ساعة معتم ع(      ) 9(     ) ) ممتطلبات مسان ع مواد  دراسية 3 -

 

(  %4.55ساعات معتم ع(      ) 6)مادتين دراسيتين  )متطلبات قسم ؤاتيارية(      -  

 

 

   درجة مواصاات برنامجوسيتم تاصي  هذ  المواد ال راسية ال قا   ي  تستن  هذ  المعلومات المق مة هنا ؤلى 

القسم على على موقع عليها يمكن االطلا على موقع القسم اإللكتروني. و  بشك  مناص  البكالوريوس وهي منشورع 

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

 

    مادة دراسيةتنظيم ال 2.3
 

 

 2.3.1  تقدير الساعات  

 

لتي اة ؤلى أارى. ومع ذلك ، فإ  الع د اإلجمالي للساعات يدراس  من سنة   في نظام المقررات ، ال توج  متطلبات 

في السنة المقابلة من ال راسة كما هو مبين أدنا  ستخ م فقط لتصنياكت بنجاح  أتممتها  

 

ساعة معتم ع  30السنه األولى              أق  من   

ساعة معتم ع   72 -30السنه الثانية              بين   

ساعة معتم ع   102 – 72السنه الثالثة              بين   

ساعة معتم ع  132- 102بين           السنه الرابعة    

 

التسجي  في أي  م. في الواقع ، يمكنكالقسم لك سترشادية التي أع هااالخطة ال، يجب اتباا  مادع  ال راسيةعن  التسجي  لل 

 ، فبإمكانك التسجي  في المادعؤذا كنت في فص  التخرج أما، المتطلب السابق لها اذتأفقط ؤذا كنت ق  مادع دراسية 

.  راسية والمتطلب السابق له كحالة استثنائيةال  

 

اي فساعة معتم ع. ومع ذلك ،  18 وال يزي  عنساعة معتم ع ،  12تسجي  ما ال يق  عن  مفي ك  فص  دراسي ، يمكنك 

.ساعة 21  تسجي    ميمكنك ، الذي يتوقع فيه تخرجكمالاص  ال راسي   

        

جاالت التالية:ويغطي برنامج اللغة اإلنجليزية الم  

 

. مهارات اللغة اإلنجليزية األساسية1  

. مهارات اللغة اإلنجليزية المتق مة2  

وتارعاتها . اللسانيات3  

. األدب والنق  والتحلي  4  

http://www.philadelphia.edu.jo/article.asp
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اللغة واألدب  لقات دراسية في . 5  

.الترجمة  6  

. األسلوبية7  

  . الاكر والحضارع الغربية8

  .اساليب الت ريس9

مشروا البح . 10  

 

 لى ك   مادع دراسية يتم التعرف ع ،  ي   يبين المواد  ال راسية التي تتم دراستها في ك  مجال (1) رقم  الج ول و

 ؤ  رقم مادع  على سبي  المثال ، ف. المتبع في الجامعة وفقا للترقيم  تكو  من ستة أرقامرقم المادع   الذي يبواسطة 

  (. 1في الشك  ) ةموضح  يم ترقاطة ال. و120251"مق مة في األدب" هو 

  خطة الرتقيم والرتميز   ( 1الشكل )

 

 رقم الكلية                                      
 تكنولوجيا املعلومات = 7 , ...  ,العلوم = 2 ,اآلداب والفنون = 1                                             
 

 رقم القسم يف الكلية                                          
 اللغة اإلجنليزية وآداهبا = 20                                           
                             

 رقم السنة                 
 السنة الرابعة = 4 ,السنة الثالثة = 3 ,السنة الثانية = 2 ,السنة األوىل = 1                                                       
 

 رقم جمال املوضوع                                                          
                                                                ( 1.2.3أنظر قسم  ) 
 

 

. مهارات اللغة اإلجنليزية األساسية1      
إلجنليزية األساسية. مهارات اللغة ا2  

. اللسانيات3      

. األدب اإلجنليزي4      

. اآلداب األخرى 5ا      
. نصوص خاصة ابللغة  واألدب6  
. الرتمجة7  

. النقد األديب8      
. مشروع البحث 9  

     

     

    

       ----- 

   1  2   0   2     4     1                               

                                                            

 

) التعرف على فئة الرقم يف جمال املوضوع                                                                1انظر جدول  ). 
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( المادة دراسيةات التي تدرس في جميع المجاالت1جدول )  

 

ارية اتيالتخصص اإل وادم   مواد التخصص اإلجبارية    

 مهارات اللغة األساسية (1)

 قراءع واستيعاب 120113

 اإلستماا و المحادثة  120118

 كتابة  من الجملة ؤلى الاقرع 120115

 تعلم اللغة اإلنجليزية من الل األدب 120121

 

 

ةالمتقدممهارات اللغة    (2)  

 قراءع متق مة 120114

مقالكتابة متق مة: ال 120216  

 المناظرع والحوار 120319

 

 اللسانيات (3)

 الصوتيات 120234

 اللسانيات 120220

 النحو والصرف 120315

120335الاونولوجيا   

120336علم الصوت والصرف   

 علم ال اللة 120426

 تحلي  الخطاب 120424

 

120422األسلوبية   

 علم اللغة اإلجتماعي  120328

في اللغة  لقة دراسية  120481  

 

  األدب اإلنجليزي (4)

 مق مة في األدب 120251

120353الشعر   

 الرواية  120356

120359المسر ية   

120486تحلي  النص االدبي   

120484مق مة في النظرية االدبية والنق  االدبي   

120482 لقة درسية في االدب   

120459الدب العالمي ا   
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 اآلداب األخرى (5)

120458االدب االمريكي   

 

 

 

متطلبات المساندةال  

12011138فكر وثقافة غربية   

 أساليب ت ريس اللغة اإلنجليزية 1  120462

 أساليب ت ريس اللغة اإلنجليزية 2  120463

 

 مشروع البحث  120498 (7)

 

      الترجمة 
 ترجمة عامة 120372

 

 

 

 2.3.2  توفر المادة دراسية    

 

 

. ومع الخطة ال راسية الخاصة ببرنامج البكالوريوس يتم نشرها في ك  فص في وصاها هنا و ؤ  المواد ال راسية التي تم

المواد   ويتم استعراض  . أو ألسباب أارى لبةمن الط تم ااتيارهم من قب  ع د قلي  ج ا    ذلك يمكن أ  تلغى في  الة 

.السنوات الل قةفي  أو في السنة المقبلةلتوفرها   ضماناولكن هذا ال يعني ك  عام ، ال راسية في    

 

  

 

تركيب البرنامج   2.4   
 

  عكس يي لذبهم وا الاتيار مسار ال راسة الخاص لبةالارصة للط درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها  تتي 

 لبةللط الارصة  عطي تفي مجاالت اللغة واألدب والترجمة ، و همق رات لى تطوير ؤته ف  فهي . اهتماماتهم المتنامية

على معرفة جي ع باللغة  وايكون ، من هذا البرنامج  الطلبة خرجفي ك  من هذ  المجاالت.وبع  ت ؤهتماماتهم لتوسعة 

حقق جميع ي  أ من الخريج أيضا  توقعويليزية ، وفهم جي  لألدب اإلنجليزي ، باإلضافة ؤلى أساسيات فن الترجمة. جاالن

  2.1.1في القسم  ها والتي ورد ذكراأله اف العامة للبرنامج 

 2.4.1  إختيار المادة الدراسية                                                                                                           

 

تحت ؤشراف  للطلبة  رية ااتيار المواد وتسجيلها في ك  فص  في  ال تم أاذ المتطلب السابق للمادع على أ  يكو  ذلك  

وفقا  المواد  ال راسية ااتيار  كما يمكن .بالقسم   التسجي  وقت  أو في  قب    االاتيار األولي. ويتم  المرش  األكاديمي

:على النحو التالي اها ولمستو  
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اآلدابكلية   

لطلبة  الخطـــــــــة االسترشاديــــــــــــــة  

 برنامج البكالوريوس

لغة االنجليزيةقسم ال  

 

 

 السنة األولى

 الاص  الثاني الرقم الاص  األول الرقم

 رقم المادع اسم المادع  رقم المادع اسم المادع 

(1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 1  0130101  

    

(2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 1  130102 

(1مهارات اللغة العربية ) 2   كتابة متق مة  2 0110101 

ربية الوطنيةالت 3  0111100 العلوم العسكرية 3 0111101 

 120214 القراءع المتق مة 4 0120113 القراءع واالستيعاب السمعي 4

 120226 الكتابة المتق مة 5 0120124 الكتابة من الجملة ؤلى الاقرع 5

 السنة الثانية

 الاص  الثاني الرقم الاص  األول الرقم

م المادع اس رقم المادع اسم المادع   رقم المادع 

 0120113 فن الخطابة والحوار 1 0110111 فن الكتابة والتعبير 1

 ------- متطلب جامعة ااتياري 2 ------- متطلب جامعة ااتياري 2

تعلم اإلنجليزية من الل  3

 األدب

 0120234 الصوتيات 3 0120210

 0120324 اللسانيات  4 0120118 االستماا والمحادثة 4

 0120223 القواع  5 0120251 مق مة في األدب 5

 السنة الثالثة

 الاص  الثاني الرقم الاص  األول الرقم

 رقم المادع اسم المادع  رقم المادع اسم المادع 

 ------ متطلب كلية ااتياري 1 ------- متطلب جامعة ااتياري 1

 0120335 الاونولوجيا 2 0120332 علم النحو  2

2035301 الشعر 3  0120356 الرواية 3 
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 0120333 المناظرع والحوار 4 0120354 المسر ية 4

اإلنجليزية اللغة أساليب ت ريس  5

(1)  

اإلنجليزية اللغة أساليب ت ريس  5 0120462

(2)  

0120463 

 0120426 علم ال اللة 6 0111140 م ا  ؤلى علم االتصال 6

 السنة الرابعة

ص  الثانيالا الرقم الاص  األول الرقم  

 رقم المادع اسم المادع  رقم المادع اسم المادع 

 ------- متطلب جامعة ااتياري 1 0120460 فكر وثقافة غربية  1

 ------- متطلب كلية ااتياري 2 0120458 األدب األمريكي 2

 0120486 تحلي  النص األدبي 3 ------ متطلب تخصص ااتياري 3

يزيةمناهج بح  باللغة االنجل 4  ---- متطلب تخصص ااتياري 4 0111161 

والصرفعلم الصوت  5  0120498 مشروا بح  5 0120336 

 0120330 تحلي  الخطاب 6

 

النظرية األدبية والنق  مق مة   6

 األدبي

0120484 

Faculty of Arts 

Department of English 

BA Program  

Advisory Plan 

2017/2018 
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 ------ 

2 
Syntax 120325 

2 Phonology 
120335 

 

3 Poetry 
120353 

 
3 Novel 120356 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   2.4.2  تعديل إختيار المواد الدراسية                                                                                               
 

المواد ال راسية  التي ، يمكنك تغيير  2.4.1كما هو موض  في القسم المواد  وتسجي  ل راسية ا تك اط بع  ؤع اد 

:على النحو التالي ااترتها   

   

( ، يمكنك ؤضافة أو سحب يلاص  الصيافي ا بع  اسبوا من ب ء المحاضرات )ثلثة أيام  وفي ك  فص  دراسي ،•  

.مذكورع أدنا كما هو   لنسحابلبع  هذ  التواريخ ؤال  لتغييربايسم   العادع ،و. المواد  ال راسية   

 

المادع يجب عليك التحقق من أ   و.المادع   مع أستاذ سية المادع دراوفي المقام األول ، يجب مناقشة أي اطة لتغيير    

يح ث  ومعرفة ما اذا كا   من المحتم  أ ك نامجبرل حي  ص  ايار دراستها هوترغب في أ  ع التي ج ي ال راسية ال

أ  يحول ذلك دو  تغيير المادع. ذ من الممكن ؤ ،ي راسال كج ولأي تضارب في   
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  2.4.3  مادة مشروع البحث                                                                                

  

 

المعارف والمهارات ، والق رع جميع تطبيق مادع دراسية مهمة و متكاملة   وتست عي هو ةالنهائي  السنةمشروا  

مهارات في هذا المشروا يتطلب . ويغطيها البرنامج التي  ح دع في ؤ  ى المجاالتم قضية  أو  األكاديمية لمشكلة

مناقشة  يك لع. ومع ذلك ، الموضوعات التي تروقكمعالجة على  شجعك ي، و الكتابيالشاهي وتوثيق والتعبير الالبح  و

الوقت المخصص لهذا المشروا هو فص  دراسي  ؤ  . المضي ق ما في المشروا قب   القسم و األستاذ الموضوا مع 

.وا    

 

 

والتعلم والتقييم . التعليم 3   
 

 

العمل والحضور      3.1   
 

 ينبغي .ؤذ   هم  ضورالطلب و عم  الجامعة التي تنظم  أنظمة   2008/ 2007  للعام ال راسي يورد دلي  الطالب  

واألبحاث  ا  الواجبات أنج ينبغي مقررع، كما ، وأي دروس  ويةاللغ المختبراتجميع المحاضرات ولالحضور الكام  

 ساعة 50نحو  هم  ضور يطلب منالطلب،  ي   ضور  رص  وتسجي   أيضا  يتمو  في الوقت المح د. هايمتسلو

أطول  ت وقل كم بعضوق  يحتاج    ااصة دراسة  ساعات  3ما مع له    ؛وتتطلب ك  مادع دراسية في األسبوا  دراسية 

أثناء غياب لقضاء العطلت ع م السماح بال  يعنيمما طالب ب وام كام    كل  الحضور ؤلزامي . ؤ بكثير من هذا

. ومع ذلك ، ؤذا كا  ل يك مشاك  ينبغي لك ةيدراس مشاك  حضور يالدي ؤلى الالك  أ  ع م ت  ال راسة.  ؤ  ابرع القسم 

وم ؤلى أ  تقحضور يمكن أ  يالدي في نهاية المطاف الع م  فإ   باإلضافة ؤلى ذلك ، و .المرش أو أستاذ المادع  استشارع 

الذين يقوم  الطلب عم ؤستعراض   من واجب المحاضر  . لذلك  فإنه  لتق م للمتحا بحرما  الطالب من اجامعة ال

دو  في أي مادع دراسية  ٪ من الساعات المعتم ع 15ب الطالب اغي تجاو ؤذا  و.باستمرار هم  ضورو بت ريسهم 

مبررات  كلية العمي  قب   ؤذا من المادع ال راسية. ولكن يالدي لاص  الطالب سوف  ذلك  أي مبرر مقبول ، فإ  وجود

   ضورو هعمل ممن كا   أي طالب  التص ي لمشكلة ترد رسوم التسجي . ويتميسدو  أ   انسحبيعتبر الطالب مغياب ال

 أ  يختار ق  على النحو التالي :   محاضرالمن قب   ويتم    المشكلة بطرق مباشرع  . شك  رسميب غير مرضي  

يعطى ؤنذار  أ  ذلك غير مرض ثبت. ؤذا تمكنه من استعادع الوضعب قة  ع مح د وبصيغة   ، "غير رسمي" يعطيه ؤنذارا

ؤلى الاص  من  بالطبع  لوضع في هذ  المر لة يالدياش  في استعادع ابصيغة  معينة .ولكن ال أيضا  هذاو.   " "رسمي

. في ملف الطالب هذ  المراسلتنسخة من ويتم  الد تااظ ب . المادع  ال راسية   

 

 

التقييم   3.2   
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 3.2.1 اإلمتحانات                                                                                                                            

 

في نهاية    تا ساع م ته   متحا ؤ و  ةم ع ك  منهما ساع امتحانين في منتصف الاص  هناك  في ك  فص  دراسي ، 

ورقة اإلجابة  محاضريعي  لك ال وبع  أسبوا وا   من وقت االمتحا  ، اص متحانات منتصف الوفي ؤ.  الاص  ال راسي

رئي ، ويمكنك الحصول على في  ين أ  االمتحا  النهائي هو غير م ، مصححة و مذيلة بتغذية راجعة لتقوم بتصحيحها 

  ساعة من وقت االمتحا  72على شبكة اإلنترنت بع   جامعةال مكتب القبول والتسجي  أو مباشرع من موقعك من علمات

على أبع  تق ير.   

من االمتحانات النهائية للاص  ال راسي المقب  والتي  برنامجمكتب القبول والتسجي   يضع  في نهاية ك  فص  دراسي

منتصف  ويح د القسم مواعي  ؤمتحانات لاص  ال راسي المقب . ا واد م  في ااتيارشأنها مساع ع الطالب وتوجيهه 

هذا الج ول الزمني في المحاضرع ب الطلب  غبلبإالمحاضر  الاص  والتي يتم تضمينها في اطة المادع دراسية. سقوم 

. األولى من الاص  ال راسي  

 

وفي  من الاص  ال راسي. عشر  في األسبوا الرابع سم القؤلى  عنه   يجب أ  يق م التقرير النهائيف أما مشروا التخرج  

.عرضالالعم  ، والتقرير ، و لتقييم تجتمع لجنة تقييم المشروا  االسبوا الخامس عشر ،   

 

 

   
 

 

 

 

 

دور الممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداخلي والختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارجي                                                                                                  3.2.2

  

 

في   لمادع ذاتها ت ريس ايقومو  بؤذا كا  الع ي  من االساتذع و. لك  مادع دراسية   وممتحن داالي   منسقالقسم عيين ي 

. االمتحا  ناسه وأ  تعطى جميع الشعب  ( األول والثاني والنهائي  لمتحا  )يقتر وا أسئلة  لأ    ينبغي ف ناس الوقت ،

كو  في ورقة تل ا منه ابعضيختار  جمع هذ  األسئلة من المحاضرين وب مادع  ال راسية لرئيسي للالمنسق اويقوم 

التي يع لها بناسه. االمتحا   

، اإلمتحا  أوراق يشاه وا  ومن المتوقع أ  .    من مستوى البرنامج و  الخارجيوالممتحن يتحقق من نا ية أارى ،و

ومن ثم يق مو  (. القريبة من علمة النجاح تلك  وتقارير المشاريع )ال سيمامجموعة مختارع من الكتابات  ويتاحصوا

  القسم.تقرير التقييم الى 

 

3.2.3   معايير تقييم اإلمتحانات                                                                                                         
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هي أكثر    المشاك  ، و في تظهر اإلجابات عمق المعرفة و مهارع (  100 - 90العالمات    )الفئة األولى   

وستظهر اإلجابات أ  ل ى الطلبفهم دقيق وواا للمحاضرع.   من  

مع ع م وجود أي سوء الاهم ؛ ) غالبا أكثر ما يغطى في البرنامج بشك  مباشر(معرفة شاملة بالموضوا   •   

ق التحلي  النق ي والتقييم ؛ق رع على تطبي•     

ؤجراءات    المشكلة  كييف   المشاك    غير المألوفة وغير  المستم ع مباشرع من   مواد المحاضرع وذلك بت ؤمكانية• 

 لتناسب هذ  المشكلة؛

براعة ودقة.ق رع على  التعلي  والتاسير بأسلوب منطقي و  •  

 

 

(8 9 - 80العالمات   الدرجة الثانية العليا  )  
 

 الائة  الثانية العليا  تعطي  اإلجابات انطباعا واضحا للكااءع ، وتظهر أ    الطالب

على  درجة جي ع من المعرفة والاهم للموضوا الرئيسي في البرنامج ؛•    

يمكنه    مشاك  مألوفة بسهولة ويمكنه ؤ را  تق م نحو    المشاك  غير المألوفه ؛•    

طريقة واضحة ومتماسكة.يمكنه التعلي  والتاسير ب•   

 

( 79 - 70العالمات   الدرجة الثانية الدنيا  )     

جزئيا غير مكتملة أو غير  معقولة ولكنها ق  تكو  السالال بكااءع من  المعقو ا جزءال نيا ال رجة الثانية  تناول اجاباتت

هذ  الائة  دليل على أ   الجوابصحيحة.  و سوف يق م   

المحاضرات  مع بع  االاطاء  مادع  قتصر علىت اولكنه مادع ض للموضوا الرئيسي للل يهم معرفة وفهم مر• 

    والسهو ؛

   ع ؛دح م قياسية  ألوفة ، من الل تطبيق ؤجراءات   المشاك  الم هميمكن• 

ه ، ويسه  يمكنهم   التعلي  والتاسير الذي ،رغم أنه  ياتقر الى الوضوح والمباشرع في العرض ؤال أنه يمكن متابعت• 

 فهمه 

( 69 - 60الدرجة الثالثة ) العالمات     

أو الثالثة بع  المعارف ذات الصلة ، ولكنها ق  تاش  في اإلجابة على السالال مباشرع و /  ل رجةاؤجابات  تظهر   

الطلب    اإلجابة دليل على أ   تق م  . ومع ذلك ، أو ؤغاال ألجزاء هامة  غير صحيحة دع اتحتوي على م  

    محاضرع ؛ال ع ادلم رئيسية الل يهم بع  المعرفة األساسية والاهم المح ود للجوانب • 

محاولة    المشاك  المألوفة وؤ  كانت غير فعالة و ققت نجا ا مح ودا هم يمكن •  . 
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( 59 - 50درجة مقبول ) العالمات     

قليلة ج ا مناسبة  ع تحتوي على ماد  جابات . تلك اإل األجوبة في هذ  الائة تمث  معيار الح  األدنى المقبول

يو ي لكن الجواب  و.  جة متماسكةفهم  أو  ؤلى أي  وافتقار   تق يم اا في الضع  وهاوات كبرى و  

؛ عامبشك   موضوا الب  بع  اإللمامب  •   

ريقة معقولةمشكلة من المعلومات التي ق مت بطعلى األق  يمكن صياغة  ولكن رع على    المشاك  ،ق بع م •  . 

 

 

 3.2.4  خطوات اإلعتراض                                                                                        

 

( ، يجب أثناء الاص  أو في االمتحانات ال راسية اص  منتصف ال ؤاتبار  )في   تك علملشك بؤذا كا  ل يك سبب وجيه ل

 يج  الح  المناسب مع تذهب ؤلى المرش  وسؤذا لم يتم    المشكلة ، ق  والمحاضر .  أ ؤلى أ  تلجفي المقام األول 

ي.اإلدار التسلس    

 

)في غضو  ثلثة أيام من اعل   مكتوبة ؤلى القسم عن طريق تق يم شكاوى أو طعو   االمتحانات النهائية  مشاك وتح  

هذ  اإلمتحانات في  لجنةالقسم ونظر يو  كلية. النة االمتحانات في ومث  هذ  الطلبات تحال ؤلى لج . نتائج االمتحا (

. معرفة ما اذا كا  هناك أي اطأ في الجمع من علمات وهلم جرالالحاالت   

 

 

 

 

    

 3.2.5  اإلجراءات غير السليمة                                                                                  
 

. اإلمتحا  عقوبة أش  من الصار في ورقة الالغش في االمتحانات بش ع. وعادع ما تكو   تمحاوالمع  الجامعة  عامتت

 ، هو أيضا جريمة أعمال المادع، أو نسخ   االنتحال ويعتبر . سبب لهذا المن الجامعة  أكثر من طالب  فص ولق  تم  

.جامعةلدلي  ااطيرع على النحو المبين في  أكاديمية  

  

3.2.6  دليل القسم في اإلنتحال                                                                                                  
                        

 في  الة ، ؤال الخاص ك عمل  من كو ت، والت ريبات ، والتقارير ، والمقاالت المق مة للتقييم يجب أ   . أعمال المادع1  

.مشترك الجه  ات    ي  المطلوب هو المجموعال  مشاريع  

 



 

 
21 

 شخص آار  قب   منؤعادع صياغة نص بألااظ مختلاة  ، أو  دو  توثيق النسخ المباشر من عم  شخص آار. يعتبر 2

اآلارين  الطلبأعمال  منالنق  غش في االمتحانات. وهذا ينطبق على لل جريمة اطيرع ، ومساو هو  أيضا نتحال وؤ

ات. وريال تقارير أو مقاالتالو من المصادر المنشورع مث  الكتب لنق  وا  

 

اقتباس أو اإل مص ر ذكرج ا شريطة أ  ي اقيم و   مقبول تماما  باسات أو بيانات من عم  اآلارين استخ ام اقت. ؤ  3 

يعطي االنطباا  ا ؤقتباسهتي يتم  ول المواد ال لتنصيصمص ر أو وضع علمات االالاش  في توفير  و. بيانات ال

علمات يجب أ  تضع   آار من عم  شخص نقل  رفيا    نق ت عن ما لذلك  ك.ل ظاهريا   بأ  هذ  التعليقات 

اإلقتباس.مص ر تعترف بيجب أ   ا وهامشتترك  أو  لتنصيصا  

  

دو  األصلي  لتعريف بالنص ا عن  و  تى ، بألااظ مختلاة من قب   شخص آار أصلي  ؤعادع صياغة نص   أ. 4 

بشك  قريب ج ا من النص األصلي شخص آار عم  ؤعادع صياغة ؤ  . نتحااليبقى ؤ، التعبير عن   اإلمتنا  له  

 المص ر  ناس  معترف بها من غير  فقرات ضع ت أ   من غير المقبول بالنسبة لك وؤنه المص ر.تست عي اإلشادع ب

تغيير بع  مع  من ؤنشائك ااصة  بضع كلمات أو جم بؤلى جنب مع  جنبا اربطهت و أو من مصادر مختلاة

.نتحالإلفراط في االعتماد على مصادر أارى ، وهو شك  من أشكال اؤ الكلمات من النص األصلي : هذا يعتبر   

 

 في ،  يأص  هو ي بأنسوف ي،نسب لذاك العم  مباشرع من مقال سابق من عملك الخاص ، ؤ  لم يالقتباسات . ؤ  اإل5

عم  ق  هذا ال ؤذا كا    انتحاال ناس الشخص  كتابات  النسخ المباشر من  كما يعتبر  كذلك.  ين أنه في الواقع ليس

ب الشك  المناسب.االعتراف لم تقم بالتوثيق و، و ىآارلجهة  يتم تق يمهس تم أو   

 

في نهاية العم .  . يجب أ  تسج  جميع المصادر التي تم اإلقتباس منها بالكام  في المراجع6  

 

عتبار عوام  في اإل اإلدارع  تأاذ  ،عقوبة العن  البت في وعن فرض عقوبة. دوما سار ت جريمة اطيرع ل نتحا. اإل7

العقوبات التي يمكن   تتراوح القص  الواض  للسرقة. ومسروق ، وال  العم  ة ، وم ى ونسبة يال راس السنة مث  

)مث    تأديبية  ؤجراءات  تخاذ وؤ( اإلمتحا إعادع تق يم ب)دو  السماح    أدنىكح لعم لمن علمة الصار  فرضها 

(.أو الطرد ال راسة  تعليق  

  
 

 

   3.3 نظام التقييم 
 

  

، والمقاالت ، وال روس ، والحلقات ال راسية ،  الواجبات البيتية التقييم المستمر ، مث  المواد  ال راسية  نظام معظم تتبع 

 بع  هذ  التواريخ  لهاتق يم أي  في المواعي  المح دع ، و  وأعمال الاص بيتية الواجبات ال يجب تق يمو .واالمتحانات
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ولك  مادع دراسية   راسيةال ادومال اطط  في  واالمتحانات علمات التقييم المستمر نسب وتذكر  تقييمها. يالدي لع م 

بالتاصي . على       

 

 

هي مقسمة على النحو و ، 100  لتشكي  علمة وا  ع من  مستمر التقييم مات  الاالمتحا  وعلعلمات  ويتم  جمع

الحلقات ال راسية ألنشطة التقييم المستمر مث   و وا  ع ساعة    ع ك  منهمامإلمتحاني منتصف الاص  و ٪  50التالي : 

 ، ضافة ؤلى آار شاهي ) ؤ  أمكن( الذي ق  يكو   كتابي باإل ٪ للمتحا  النهائي 50مقاالت ، و وال، والمشاريع ، 

لمتحا  النهائي هو من لوائ  الجامعة. العلمة   ل ٪ من 50 ؤ    دراسية.  لقة  ، أو عرض   صغير نهائي  مشروا و

مادع دراسية. ٪ ألي 50للنجاح هو الح  األدنى و  

تجميع  ؤذا كا  . أما( ٪ 35ة " )أي جامعال على " صار سوف تحص ف،  مقبوللمتحا  النهائي  دو  عذرؤذا لم تتق م  ل

ؤعادع عليك  في كلتا الحالتين ، و. بعلمتك فسوف تحتاظ   ٪  35 ل  ساويمأق  من أو  الاص  الل  علماتك 

.مرع أارى تها ودراسالمادع في التسجي    

 

يمكنك تق يم طلب ف  كلية ،قسم ، وعمي  الالمحاضر ، ورئيس ال وافق عليه  معتم من نا ية أارى ، ؤذا كا  ل يك عذر و

من الاص   بوعين أس أول في ما يعق  اإلمتحا  التكميلي  لمتحا  ، عادعل  التق م  " التي تمكنك من "غير مكتم 

.  في الاص  ال راسي الصياي  ' غير مكتم ' ؤمتحا   ل ظ أنه ال يوج التالي  مع م ال راسي  

  

   ه.يميقبتالمشرف على تنايذ المشروا أعضاء هيئة ت ريس بما فيهم لثة لجنة ماللاة من ثفتقوم  ،أما مشروا التخرج

٪ لعرض  20على النحو التالي : (٪  65)   مناقشةال٪( و لجنة  35علمة المشرف ) المشروا ويشتم  تقييم  

  فاا عن المشروا.٪ لل 20لكتابة التقرير ، و ٪  25المشروا ، و 

 

  

 

الجوائز و المنح     3.4    
 

دراستهم الذين يتخرجو  من القسم لمواصلة  الثاني األول و لطلب المتاوقينل فيلدلايا المن  ال راسية   تق م جامعة     

لمن  ال راسية ا  وتغطي .  كاديميالمجال األ في  هم ارادوا البقاء ؤذات القسم  درجة الماجستير في للحصول على  العليا

 الطلبة الممنو ين من يتوقع في المقاب  وشهريا.  مصروفا  دينار 100  إلضافة ؤلى ة ، بايرسوم الجامعال٪ من  50   

قسم  المن   ال فعة  أول اريجي  رسالإلهناك ايضا امكانية وقسم. الإشراف رئيس ب و في القسم عمال األالقيام ببع  

األثناء  ، في الواقع ، في هذ   و. الت ريس بحاجة ؤلى المزي  من أعضاء هيئة لقسم ا ال كتورا  ؤذا كا    ل راسة  خارجلل

 و الخارج.من درجة ال كتورا  للحصول على جامعة ال صلت على منحة دراسية من  التي  ما صال  ل  طالبة هناك ال

 شهادع ال راسة الثانوية العامة ) ٪ وما فوق في التوجيهي  90  اص  علىمع ل  بالط أي  فإ   ، ذلكباإلضافة ؤلى 
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الرسوم كافة منحة دراسية كاملة تغطي يحص  على  سوف برنامج البكالوريوسل  رغب في االنضماموي( ةاألردني

.جامعة وتكاليف ال راسةال  

 

 

  

            . تقدم الطالب4
 

 

 4.1 التقدم   
 

  

.   بنجاح سمالجامعة ، والكلية ، والقمن متطلبات  ةمختلامادع دراسية  44 إلكمال  رجة ، تحتاج ال لحصول على ل

 بنجاح. ها أكملت وفقا لع د الساعات التي   برنامج التق مك في ويقاس  ٪.  50 مادع دراسية هيعلمة النجاح في أي و

 حيوي لتقييم الار اآلشيء وال. التي أكملتها بنجاح على ع د الساعات المعتم ع ه  نت فيأسنة( الذي الالمستوى ) ويتوقف

النتائج المترتبة على التق م أما ٪ على األق  في ك  فص  دراسي.  60الذي ينبغي أ  يكو  هو المع ل التراكمي  كتق م

: تشم فمرض الغير   

  • الاش  في ؤ را  تق م للعام التالي

التخرجالاش  في •   

الاص  من البرنامج•   

 

مواد  أاذ ال يمنعك من   ذلك  ؤال أ  في المستوى التالي. ؤ تسابك ال يمكن   ، مواد  ال راسيةبع  ال في  ؤذا فشلت

المتطلبات السابقة لها.اذت أق   أنك من المستوى التالي طالما  دراسية  

  

ثلث  تكرار ذلك  في الاص  ال راسي المقب . ويمكن  هايعني أ  عليك أ  تسجل مادع دراسية ؤجباري  الاش  فيؤ   

ؤذا كنت في فص   ها ب ي  لأاذ عن ئذ  يمكنك ع الثالثة ،في المر مادع ال راسية ؤذا فشلت فى اجتيا  ال أما . مرات 

في الاص   في ناس المادع التسجي   ؤما  فبإمكانك،  كانت المادع  ال راسية التي رسبت فيها ؤاتياريةؤذا  أما  التخرج. 

ها.ب ال من ؤاتيارية   ىارأ مادع دراسية ذأاال راسي المقب  ، أو   

 

اذا كنت ال تستطيع  ؤنذاركيتم سوف  و ٪. 60ق  عن يي ينبغي أ  ال ذالتراكمي ال كعليك أ  تولي اهتماما لمع ل

 المواد  ال راسية  ذات   على تكرار  الطالب يتم تشجيع  ٪ في ك  فص  دراسي. في هذ  الحالة ، 60الحصول على 

 يالار  ق المواد  ال راسية  دراسة بع  تكرار تأاير . علما بأ ي التراكم مع لك منخاضة من أج   يادع العلمات ال

سبع سنوات.  وبقاء في الجامعة هلل الح  األقصى المسموح به ؤ   في أكثر من أربع سنوات.  ك وبذلك ستتخرج تخرج

.ال يتحقق في المحاولة الثالثة ع لمن هذا البرنامج اذا كا  هذا الم ؤال أنك سوف  تاص    
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ي  التراكموكا  مع لك  ق  أكملت بنجاح جميع متطلبات ال رجة العلمية  رجة ؤذا كنت التخرج والحصول على اليمكنك 

من  درجة ت ٪ على األق  في فص  التخرج يعني أنك لن 60مع ل اش  في الحصول على ال ؤ   ٪. 60ال يق  عن 

مات علمواد ال راسيةات ذات البع  ال إلعادع  البكالوريوس ، ويجب عليك التسجي  في الاص  ال راسي المقب 

. المع ل المطلوب للحصول على  منخاضةال  

على النحو التالي :تم ت ريج المع ل وي  

  

% ممتا  100-84%   

% جي  ج ا 84 -% 76  

% جي  76 -% 68  

% مقبول 8^ -% 60  

  

 

 4.2  التغيير واإلنقطاع واإلنسحاب والنقل م  البرنامج 
 

  4.2.1 تغيير إختيار المواد الدراسية                                                                                

 
  2.4.2تغيير المواد  ال راسية  التي ااترتها كما ورد في بن   بإمكانك 

 

 

 

                                                                                       اإلنقطاا عن البرنامج             4.2.2

 

  

 أ   على  لوائ و تنص ال كلية.اليتطلب الحصول على ؤذ  ااص من   ( من برنامجكم سنتين على األكثرأي انقطاا )

يجب  ة. وقبولؤذا أعطيت أسباب م فقط ذ  اإلسنوات متواصلة من ال راسة. وسوف يتم من   4ي هدرجة البكالوريوس 

 ويجب أ   المرض لاترات طويلة.على  سباب األم  تللكلية. ويمكن أ  تش حالة مكتوبة مع األدلة ال اعمة ا  تق م  ال

مرش ك. من المشورعتطلب   

 

   4.2.3  اإلنسحاب م  المواد  دراسية                                                                                                 
 

 

المادع  ؤذا كنت تاكر في االنسحاب من لذلك  الرسوم.  اسارع ال راسية لتكب   المادعمتأار من ال االنسحاب يالدي 

يجب عليك اتباا انظمة الجامعة التالية في هذا  وفي أقرب فرصة ممكنة.مرش ك  مع األمر ، يرجى مناقشة  ال راسية

:  السياق  

  

وا الثال  عشر للاص  ال راسي األول أو على األكثر  األسب اإلنسحاب من المادع دراسية في م ع ال تتجاو  يمكنك 

  الثاني ، وعلى األكثر الل األسبوا السابع من الاص  ال راسي الصياي.
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 لمواد  ال راسية الح  األدنى من ع د اولكن عليك اإل تااظ ب. ومع ذلك ، اإلنسحاب من المواد  ال راسية كما تشاءيمكنك 

  مواد دراسية (. 3المطلوبة لك  فص  دراسي )

 

 

 4.2.4   اإلنتقال بي  األقسام                                                                                        
 

 

      في أقرب وقت ممكن.رش  قسم ، استشر المالكلية أو ال  تغيير   ؤذا كنت تاكر في 

طلوب التوجيهي المشريطة أ  يكو  مع ل  لاص  ال راسي عن طريق م ء استمارع ااصة في ب اية ا قسميمكنك تغيير ال

المواد  ال راسية  التي لجنة متخصصة  ح د ست و التوجيهي.  ع لك في أق  من أو يساوي م في الكلية أو القسم الج ي   

ؤ تسابها.  سيتم  

 

. دعم الطالب وتوجيهه 5  
 

 

مكتب نائب العمي       5.1  
 

و تحال روتينية. ال للطلبة. كما أنه يتعام  مع جميع االستاسارات الجامعية   ات االستشاريةالخ م  عمي النائب  مكتبيق م 

.جامعةالأو  الكلية المناسب في  ؤلى الشخص  التي ال يمكن التعام  معها من قب  نائب عمي  الكلية  مشاك  ال   

 

 

 

اإلرشاد األكاديمي          5.2  
 

تتراح  مجموعاتفي   الطلبة الج د .   ويعين ( و  )شخصي أكاديميو  مرش و  جميع الطلب الج دل أ  يكو ينبغي 

ألربع ل لهم  األكاديمي المرش   سيكو  أ   أعضاء هيئة الت ريس الذي ك  مجموعة ويعين  ل  الب ط 50 - 20 بين   

 يق م لهم  النصائ  نية ، ومع كافة االستاسارات الجامعية الروتي رش يتعام  الم و .من الجامعة  تى تخرجهمو سنوات

المشاك  ، التي ال يمكن    تحال و. طرأأية مشاك  أارى ق  تكذلك  للتسجي  في ب اية ك  فص  دراسي ، و ةاألكاديمي

 الطلب  وعلى . المناسب  هيئة الت ريس  كلية ، أو ؤلى عضوالوعمي  أ،  لقسملرئيس ا رش التعام  معها من قب  الم

وكذلك  على باب ك  مكتب  مكتبية لمرش يهم االموجودع  ساعات الال وا راعيالمساع ع والتوجيه  أ  يحتاجو  ؤلى الذين 

. ال راسية المواد  مناهج اطط    في   

كما  جامعة الو لقسم المشورع بشأ  مسائ  ااإلرشاد ا مة  كما  تق مالمشورع عن  الطلب. مكتب نائب العمي   يق م و

ويتو فر لك    ارج الجامعة.في  ياتك ا  تى والجامعة ، أوالقسم  في   سواء في دراستك  ، في ك  ما يهمك  كيساع 
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ستماا والمساع ع في ك  ما استع اد لد وعلى والجامعة المرش   اإلجتماعي الذي هو على دراية تامة بأمور القسم 

.سرية تامةب تعام   إلجتماعية لخ مات ااجميع الزيارات الى مكاتب  م. علما بأ كجهاوي  

لمشرفين على للمحاضرين / ل)أو  ؤلى مرش ك أوال الرجوا  عليك  ، معينة في مادع دراسيةل يك صعوبات  تؤذا كان 

 .اتالكلي م اءع وابمكاتب ن يارع ولكن يمكنك ايضا عامة ين بشأ  المسائ  المرش المشروا(. يمكنك ايضا استشارع ال

أو ؤلى  مباشرعك  طبيب ؤلى ذهاب اض  التق    ولكن تشارع المرش  في القسم يمكنك ؤسل يك مشاك  صحية ،  تؤذا كانو

 عيادع الجامعة.

.ال تتردد في االستاادع من هذ  الخ مات في أي وقت في أي مسألة  

عمادع شالو  الطلبة             5.3  
 

 ليةعااالة مسألة تمس الرفا  الشخصي أووتق يم المشورع الاردية بشأ  أي  السريةجامعة فيلدلايا  توفر عمادع الشئو  في 

ال افعية بشأ  مشاك  مث   ع الخبرومشورع العطي تعمادع ما يزي  على مائة طالب في السنة ، وال رىت و. للطلب

مساع تك في في   الناس هناكويرغب العائلية.  مشاك  ، والعلقات ، والقلق ، وال ةشخصيواتخاذ القراراتال، المنخاضة

قيام ال و  لتمكين الارد المعني من سعيلمشاك  ، ولى طرق ج ي ع للتعام  مع الجوانب العاطاية والشخصية العثور عل

في  توفر أيضا المشورع بشأ  اإل الة ؤلى الخ مات األارى ، ومساع ع اآلارين وت. مباشرع بذلك بطريقة تعاونية و

.قلق االمتحا  مث   العامة التعام  مع مشكلت الطلب   

أاذ  ، ويمكن لعاممساء ، من األ   ؤلى الخميس طوال ا الثامنة صبا ا و تى  الرابعة من  ات  العمادع  أبوابها و ت

تامة. جميع االستاسارات بسرية تعام  . ولبةمكتب عمي  شالو  الط  يارع  من اللالمواعي    

 

ترتيبات ال راسة      5.4  
 

عادع ومن الل الت ريبات.  ،  ي  يمكنك مناقشة المواضيع الم رجة   راسيةال  ادولبع  المدروس هناك  كو  تسوف 

المبهمة والتي لم تتمكن من فهمها. لطرح األسئلة على المسائ  ارصةوستتاح لك ال. بإدارع ال روسالمحاضر ما يقوم   

  

ق م يسوف يراقب تق مك و و الجامعية.تك  يا الل   هنا لمساع تك فهو،    ةيجامع ياتك  ال من ب ايةمرش ا  ل يك ألنه 

شخصي أو ال بمرش ك، يجب عليك االتصال  تعرضت للمشاك المساع ع والمشورع كلما كا  ذلك ضروريا. اذا لك  

، ااصة ؤذا  مور ؤلى نصابهاصعب استعادع األيعمي  في أقرب فرصة ممكنة. ال ت ا األمور تنزلق  تى ال يارع نائب 

وسوف القسم والجامعة  ؤجراءات و ،  للمادع دراسيةات ول ااتيارك المرش  النص  وسيق م لك عملك. متخلاا في كنت 

.غراض أارىألو توصيات للعم   وفر ي  

 

ما ال   ك  محاضر ويح د . لخاصة بالمادع ال راسيةلمناقشة األسئلة أو المشكلت  اموجودو    والمحاضر فإ  بالطبع

,ؤ  لم يتمكن هالالء  في هذ  الساعات. لمراجعة  يمكنك او. مكتبه باب  يه وتعلق على مكتب  يق  عن ست ساعات 

من وفي وقت آار. لك معهم ترتيب موع   يتم  ق في هذ  الساعات المكتبية ، ف ألي سبب كا المحاضرو  من رؤيتك 

مي  أو الف عالمن الل نائب  أو ،مرش كمن الل   - ؤلى القسم أي مسألة تالثر على ق رتك على العم تنق  المهم أ  
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العائلية أو الشخصية )بما في ذلك مرض المشاك  ذلك. وفيما يلي أمثلة على المسائ  التي ق  تالثر على عملك : المرض ،

التي  مصاعبسياسة  للتعوي  عن الفإ  ل ى القسم  ، ئك أدا في تقييم  و مالية.المشاك  الالعائلة( ، أو  أ   أفراد

استاحالها. فكرع عن م ى نا ل ي كا  ، و بهذ  المشاك  نا ؤاطار تم ؤذا ؤال ناع  ذلك نا أ   يمكنالوواجهتك أثناء ال راسة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العروض التق يمية للطلب والتغذية الراجعة   5.5  
 

 

 5.5.1  لجنة ؤرتباط الطلبة                                                                                             

 

الذين يتم انتخابهم من مختلف  بةالتي تتألف من ممثلين عن الطل رتباط لجنة اال القسم  يشك   في ك  عام دراسي ،

ال يمكن  . وتجتمع اللجنة مرتين على األق  في ك  فص  دراسي ويجو  مناقشة أي مسألة موظاين المستويات وثلثة

 أعضاء هيئة  القسم وبشك  أساسي هم منهم أعضاء في  من الموظاين  اللجنة واموظاوتسويتها بشك  غير رسمي. 

.ت ريسال  

 

 بالنسبة لنا ، ال سيما بالنسبة لل ور الذي تلعبه في ضما   ة مهم المواد  ال راسية من الطلب على  راجعةالتغذية الؤ  

ؤلى:هذ  اللجنة  وته ف تحسين النوعية الشاملة للبرنامج.  

؛     المشاك  وطلب لمناقشة األفكار الج ي ع ، من الموظاين وال توفير منت ى فري -  

داا  اإلدارع ؛ هم نظروجهات لالطلب  ق يم لت   أساسيتشك -  

من  ا   جزءيتشككما والمناهج البكالوريوس  بما في ذلك برنامجاألكاديمية في المسائ  اذ رأي الطلب أ -

؛  الجودع ضما  وتعزيزجراءات ؤ  

قسمهم.في  ضما  الجودع وتعزيز ؤجراءات  تنمية والمساهمة في للمعرفة  لارصة للطلبؤتا ة ا -  

 

 

 5.5.2  لجنة تنسيق المادة دراسية                                                                                   
 

 

شعبة  ؤلى أكثر من هذا الع د  ينقسم  ا لذلك يمكن أ   المادع  ال راسية كبيرع د الطلب المسجلين في أ  يكو  يمكن  

. شعب منسقين للتنسيق بين مختلف ال مواد لب راسية  ؤلىهذ  المث  أكثر من محاضر. وتحتاج يمكن أ  ي رسها و

ي الشعب  التي تحتوي أيضا على محاضرالمادع  ال راسية تنسيق   ليكو  عضوا في لجنة شعبة  ك  وينتخب طالب من 
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مرتين على األق   التنسيقلجنة تجتمع   . و المنسقين ، يص ر  القسم قائمة بأسماء  في ب اية ك  فص  دراسي و. مختلاةال

ؤلى:هذ  اللجنة وته ف . المادع ال راسيةك  فص  دراسي لتنسيق ك  ما له علقة بفي    

   ج، االمنهاطة ناس لشعب بتزوي  جميع ا ضما 

ي تسليم المواد ال راسية،تباا ناس الج ول الزمني فؤ  

تو ي  االمتحانات،    

واستخ امها لتحسين نوعية التعليم،  الطلب  ممثليمن  تغذية راجعة لحصول على ا  

مراقبة المادع دراسية.في النغذية الراجعة ستخ ام ؤ   

 

 

 

 

 

    5.5.3  إجتماعات القسم والعمادة                                                                                 
 

  

 ،  ي  ا  بشك   أساسياستشاري االاص  ال راسي دور  من قب  رئيس القسم وعمي  الكلية الل  عق تلجتماعات التي ل

 لطلب   . وتعق  هذ  االجتماعاتاألساسيينؤلى اهتمام من هالالء األشخاص   رفع  المشاك  التي تحتاجلطلب يمكن  ل

على    .ك  سنة   

 

 5.5.4  جمع وتحليل التغذية الراجعة                                                                                 
 

 

 

اي األسبوا فأهمية كبرى على رأي الطلب  ول نوعية التعليم المق م.   بخاصة و القسم  بصاة عامة  كلية ال علقت 

الستبيانات مادع دراسية وهذ  االتقييم لك   استبيا   ستكمالا ك  طالب  يطلب مناسي ،الثال  عشر من ك  فص  در

التعليق على برنامج أيضا بحي  يستطيعو    آار  استبيانا   النهائية  طلب السنة ويعطى  .ألتحم  أسماء أصحابها

كك .البكالوريوس  درجة   

تحلي  هذ  االستبيانات ، ب تقوم ، وعادع ما  القسم ة الت ريس فيالمسالولة عن نوعيها هي ضما  الجودع وتعزيزؤ  لجنة 

والبرنامج كك . لمراقبة عملية الت ريس  النتائج   ستخ متو  

. مصادر التعلم في الكلية والقسم 6    
 

 

 (PULC) مركز اللغات في جامعة فيالدلفيا  6.1     

 

مسالولة عن تطوير   مستقلة  كو  ع أكاديمية 1998 عام  في  (PULC)جامعة فيلدلايا   في  مركز اللغات  أنشئ    

 هذ  ىمهارات الطلب اللغوية وق راتهم من الل ال ورات الت ريبية وؤجراء ال راسات واألبحاث في تطوير اللغة. وا  

   تنسيبال و اللغة اإلنجليزية تح ي  المستوى في اإلع اد واإلشراف على ااتبارات  الرئيسية والمتميزع   المهام 
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ال تقتصر و  . ( 11)، ومهارات اللغة اإلنجليزية ( 1)ومهارات اللغة اإلنجليزية ؤنجليزي است راكي الطلب  إلعطاء   

الارنسية ، ك أارى  أوروبية  لغات  فالمركز يصمم وي رس  على اللغة اإلنجليزية ،اللغات التي ت رس في مركز اللغات 

الجامعة  اللغات التي ترىية ، واللغات الشرقية والعبرية والاارسية والتركية ، وغيرها من واأللمان واإلسبانيةو اإليطالية 

 الناطقين بهالغير  باللغة العربية  عن ؤع اد  ااتبارات تح ي  المستوى  أيضامسالوال المركز . كما أ ضرورع لت ريسها

    فإنه يقيم دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها. وعلوع على ذلك ، بوضعهم في مستويات تبعا لعلماتهم   والتنسيب

(ASOL)   الح يثة لموظاي الجامعة ، غير اللغات  ليزية وغيرها من جاالن ةكما يق م المركز دورات ت ريبية في اللغ

 ؤلى  وص التي ت برامج امتحانات التأهي   في  . علوع على ذلك ، تشرف على  الموظاين )المجتمع المحلي(

(TOEFL) و(IELTS)   طرق  لقات دراسية ومالتمرات ودورات ت ريبية في اكتساب اللغة والمركز يعق   كما؛ 

 . الت ريس

 

 

 – 1ومهارات ؤنجليزي  –ويطرح المركز المواد  ال راسية التالية وك  منها ثلث ساعات معتم ع : ؤنجليزي است راكي 

  1ومهارات عبري  – 1ومهارات ؤيطالي  – 11هارات فرنسي وم – 1ومهارات فرنسي  – 11ومهارات  ؤنجليزي 

  

ميم  وؤجراء االاتبارات    2006/2007وج ير بالذكر أ  مركز اللغات  ب أ منذ الاص     األول  للعام ال راسي     

 طالب. 2000المحوسبة ألكثر من 

                                                                                              

   

 المختبرات اللغوية
  

    طالبا من محطات 55اللغات لتوفير الت ريب على اللغة مع مركز اللغة في    يثة   متع دع  وسائط ي مختبر   يوج 

 ، الخ النتقالوا،  لعرضل  محمولين  اسوب هناك أيضا جها ي و. (P4) نسخة

  

 ائط المتع دع و  األغراض متع دع األه اف   ي   أنه يحتوي على نظام التشغي  الكام يعتم  المختبر األول  على الوس

. وهذا النظام يتي  للمحاضر الذي يسيطر على المحطة  1998نموذج   (WICOM-MC-3000C)  وجها   وا  

و  مباشرع بهذا طالبا متصل 25األساسية ) الحاسوب ، وجها  العرض و اثنين من المسجلت وسماعة( أ  يشرف على 

 النظام. 

   

في ملف مع ذلك حاظ ي، و صوتيمن أج  تقييم أدائه اليه واالستماا ال صوته ، يمكن للمستخ م تسجي  جها ك  وفي 

 مختبرات مخصصة ال فإ   باإلضافة ؤلى ذلك ، و.للملف  غير المشروا  اول كلمة مرور  تى ال يستطيع اآلارو  ال

مشاه ع  هم يمكن  ي واالستماا  والتح ثمشاه ع الاي يو  عن طريق اللغوية  تهم كااء لمساع ع الطلب على تحسين 

 يبالحاسوب الرئيس متص ال جها  العرض  عن طريق مشاه ع الشخصية أو الحواسيباألفلم ؤما عن طريق استخ ام 

. محاضرلل  
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 نوا من  بثلثين جها    . وهو مجهز ثةا   الوسائط  المتع دعمختبرات  أكثر يعتبر وا  ا منفالمعم  الثاني وأما 

Acer   جميع الطلب   واسيب اإلشراف على  ويستطيع المحاضر.به   سماعة الرأس الخاصةب  جها  مزودك   و  

 مكنالمشار ؤليها أعل  ، ي  نب  الميزاتاؤلى ج و.جها   ؤلى  األجهزع نق  البيانات المعروضة على تلك  هألنه يمكن

التح ث مع الطلب  يستطيع انه  من ذلك  كثر مرونة واأللمجموعات في وقت وا  . لين أنشطة مختلاة تعي حاضرللم

في مجال الت ريس  حاضرينلمساع ع الم  مسجل  17واالستماا. وهناك أيضا  عشاه الم أثناء فرادى أو في مجموعات 

 والت ريب

 

، والمهارات  مسرحايات والقصص القصيرع ، واألفلم ، واللرول  أشرطة الاي يو  87كما يمكن للطلب االستاادع من 

. لتنمية المهارات اللغوية المتا ة  اامتساالأشرطة شريط من  300استخ ام  يمكنهم أيضا  اكم عام.بشك    

 

 

 

 

مكتبة الجامعة الرئيسية         6.2  
 

 

 وأعضاء هيئة الت ريس أ  ث الكتب والمراجع وفر للطلب والموظاين تي تلا مكتبة الجامعة الرئيسية البناء  يتضمنو

يوج  ل ى  في برنامج التنسيق ، ةشاركالمو  لتعاو ا لبرنامج نتيجة و ، والمجلت ، واألقراص الم مجة. المطلوبة 

من الثامنة صبا ا و تى السابعة  وتات  الجامعة أبوابها علمية.  ة مالسس و ة جامع  120علقات مع أكثر من   مكتبة ال

    ساء. م

 :مكتبة الجامعة الرئيسيةوتتضمن   

في    عنوانا   يثا( 2872أكثر من ) على قاعات الكتب وتحتوي التي تحتوي على الكتب والمجلت.  المكتبة التقليدية

 فيمواضيع مختلاة تحوي    مجلة دورية ( 21)هناك  علوع على ذلك و. انها ، ياإلنجليز اللغة اإلنجليزية واألدب

. انيات واألدب والترجمةاللس  

 

 باستطاعة الطلبؤلكترونية ة  مجل( 21) و  ةا باللغة اإلنجليزيم مج ا قرص (16التي تحتوي على )المكتبة االلكترونية 

استخ امها والهيئة الت ريسية   والموظاين    

 

مر كز الحاسوب  6.3  
 

 ويوفر هذا المركز للقسم الت ريب و الصيانة

 

تسهيالت مصادر أخرى و 6.4  

 

ثمانية مكاتب )العمي ، سكرتيرع العمي ، رئيس القسم ، سكرتيرع رئيس القسم ، نائب  وتتكو  من اإلداريةالبينة التحتية 

 العمي  ، عمي  ال راسات العليا ، سكرتيرع العمي ، غرفة االجتماعات(. 
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(  وغرفة  PULCمركز اللغات )  عشرين غرفة صاية بما في ذلك غرف وتتكو  مناألكاديمية  البينة التحتية

مجهزع بجها   اسوب وجها  عرض وجها  عرض علوي ؛ باإلضافة ؤلى مختبري لغات  للت ريب  تمحاضرا

 .للطلب   P4 )(  اسوب ) 55باإلضافة ؤلى )

استخ امها. هذ  هي  طلب والموظاينأارى يمكن لل تسهيلتموارد و وهناك أيضا     

 

  تسهيالت لدعم الحاضرات 
، باإلضافة ؤلى  ال راسية ، والعروض المادع دراسيا ل عم أجهزع عرض( 8علوية )أجهزع عرض  ( 4) القسم فييوج  

( 4في يو ، )   (2هذ  المجموعة تتكو  من : )واستخ امها عن  الت ريس.  حاضرينع د من التسهيلت التي يمكن للم

كاميرات ،  larger  ،(4) (3الرأس ، )سماعات ( 26، )( مسجلت طالب 27مسجلت ، )  ( 11لتلاا  ، )  أجهزع 

( شاشات عرض 2ضوئية ، )ماسحات  ( 5( بطاقة ؤيثرنت ، )1( محول ؤيثرنت ، )1( المتكلمين ، )9( السلكي ، )10)

 . كاسيت أشرطة ( آلة نسخ1كبيرع ، و)

 

 التصوير

  

ها.( آالت تصوير يمكن للطلبة والمحاضرو  استخ ام 5يوج  في القسم )  

  

 الطباعة

(   طابعات  ؤلى جانب تلك الموجودع في مختبرات الجامعة. 10يوج  في القسم )  

 

 

 

  المرافقة للمنهاج. األنشطة 7 
 

 تق م الجامعة بع  الترفيه للطلب إلثراء مواهبهم في أوقات فراغهم. وهذا يشم 

 

ية للطلب في الجامعة. كما يوج   أيضا مكتب تنظم عمادع شالو  الطلبة األنشطة االجتماعية والثقافية  و الرياض

 الخريجين الذي يحافظ على التوص   مع اريجي الجامعة

 

  كما يوج   أيضا:

 

 أماكن  ع ع لممارسة  األلعاب الرياضية 

أماكن  ع ع لممارسة األنشطة الثقافية.       

والكافيترياع ع قاعات للجتماعات العامة ، والوجبات الخاياة ،   

أجهزع  اسوب 10عة مقاهي انترنت في ك  منها أرب    

 نادي للطلب


