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 كليخ اللغبد ّالتشجوخ/ جبهعخ الولك سعْد القسن/الوؤسسخ، الكليخ

 

 تحديد الوقرر وهعلىهات عاهة . أ

 
 (ًجن 101) كتبثخ التقبسيش الفٌيخ اسن الوقشس ّسهضٍ -1

 3 السبعبد الوعتوذح -2

الجشًبهج أّ الجشاهج التي  -3

 تقذم الوقشس

 اللغبد ّحذح/كليخ اللغبد ّالتشجوخ

اسن عضْ ُيئخ التذسيس  -4

الوسئئئئْن عئئئي تئئئذسيس 

 الوقشس

طئبل  القحائبًي،   . سضئب العشيئي، أ. هحوئذ سسئشاليا الحئأ، أ. ًْس الذيي قلَ، أ. د

 .عجذالسالم يخلف. أ

السٌخ الذساسيخ /الوستْٓ -5

 التي يقذم ييِب الوقشس

 األّن هي السٌخ الثبًيخالذساسي الفظا 

 السٌخ التحضيشيخ قشسهتالجبد ُزا الو -6

الوتالجئئئئئبد الوظئئئئئبحجخ  -1

 للوقشس

 ال يْجذ

هْقع تئذسيس الوقئشس سرا  -8

لئئئئئئن يكئئئئئئي را  ثوجئئئئئئبًي 

 الجبهعخ

 

 

 األهداف . ب

 

هلخئئئئئئئئئض ثبلحظئئئئئئئئئيلخ . 1

 التعليويخ الشليسيخ 

تعشيئئف الابلئئت ثئئمًْاد هتعئئذد هئئي الوسئئتٌذاد ّهبُيئئخ تشتيجِئئب سلئئٔ يِئئذا الوقئئشس 

كتبثئئخ ًوئئبرت هختلفئئخ ثمسئئلْة سقٌئئبعي يئئي الوجئئبالد ّكئئزلك ثٌئئبت التقشيئئش الفٌئئي ّ

 .العلويخ ّالتقٌيخ

ياْس هِبساد الابلت ليتوكي هي كتبثخ الوْضْعبد راد الابثع التقٌي ّرلك هئي 

 .خالن كتبثخ العٌبّيي الشليسيخ ّالتْضيحيخ

ّرلئئك هئئي ثوئئب أى الوقئئشس تئئن اسئئتحذالَ ثعئئذ السئئٌخ التحضئئيشيخ يرًئئَ يخضئئع لتغييئئش  خاط تاْيش الوقشس

خالن سيجبد الكتت الوٌبسجخ التي تتوبشٔ هع أحئذا  الوقئشس حيئم لئن يوضئي علئٔ 

 .تذسيسَ سْٓ يظا دساسي ّاحذ

 

 

 وصف الوقرر. ج

 

 

الوئئئئئئْاد التئئئئئئي يغايِئئئئئئب . 1

 الوقشس

 (.writing from within)يغاي الوقشس لوبًيخ يظْن هي كتبة 

سيبد الكتبثئخ ّكئزلك أًئْاد هختلفئخ هئي الوقئبالد تغاي يظْن الوقشس الثوبًيخ أسب هكًْبد الوقشس. 2

  .العبهخ ّكزلك الوقبالد الخبطخ يي الوجبن الٌِذسي ّالتقٌي

السئئئئئئبعبد الخبطئئئئئئخ أّ  -3

 السبعبد التعليويخ اإلضبييخ

 ال يْجذ

تاْيش الحظيلخ التعليويخ . 4

 يي هجبالد التعلن

خبطئخ يئي هجئبن  يئختوكي الابلت هي هتبثعئخ دساسئتَ التخظظئيخ ثبللغئخ االًجليض

 .كتبثخ التقبسيش الفٌيخ

  الوعشيخ. أ

الوعشيئئئئئئخ التئئئئئئي سئئئئئئيتن . 1

 اكتسبثِب

يكتسئئت الابلئئت وئئشل ّأسئئبليت طئئحيحخ توكٌئئَ هئئي الكتبثئئخ يئئي هجئئبن تخظظئئَ 

 .سلينثشكا 



 تفبعليخ، اًتقبليخ ، اتظبليخ استشاتيجيبد التذسيس. 2

 %(50)اضبيخ الٔ االختجبس الٌِبلي%( 50)اختجبساى يظليبى تحشيشيبى  وشل التقيين. 3

  الوِبساد الوعشييخ . ة

الوِئئبساد الوعشييئئخ التئئي . 1

 سيتن تاْيشُب

 .اكتسبة هِبساد كتبثيخ

هِئئئبساد التْاطئئئا هئئئع . ت

 األشخبص ّالوسئْليخ
 ال يىجد

الوِئئئئئبساد التئئئئئي سئئئئئيتن . 1

 تاْيشُب

 

الوهاااااااااارات الو علقاااااااااة . د

ىاصااااااااااا  وتق ياااااااااااة بال 

 الوعلىهات واألرقام

 ال يىجد

الوِئئئئئبساد التئئئئئي سئئئئئيتن . 1

 تاْيشُب

 

  استشاتيجيبد التذسيس. 2

  وشل التقيين. 3

الوهاااااارات الحر ياااااة . هااااا 

 ال فسية

 ال يىجد

الوِئئئئئبساد التئئئئئي سئئئئئيتن . 1

 تاْيشُب

 

  استشاتيجيبد التذسيس. 2

  وشل التقيين. 3

 

  جذّن تقيين األعوبن. 6

 

 عن الطالبد. و

 

ّجئئئئئْد أعضئئئئئبت ُيئئئئئئخ . 1

التئئئئئذسيس ثغئئئئئئشع تقئئئئئئذين 

 االستشبساد ّاإلسشبد

تكليف عضْ ُيئخ التذسيس ثسبعبد هكتجيخ لغئشع التْاطئا هئع الائالة ّكئزلك 

 .عي وشيأ الجشيذ االلكتشًّي

 

 الوصادر ال عليوية. ز

 

 (.writing from within)كتبة  الٌظْص الوالْثخ. 1

 .كتبة الابلت، تذسيجبد سضبييخ، علنكتبة الو الوشاجع األسبسيخ. 2

الكتئئئئئئت التئئئئئئي يٌظئئئئئئ  . 3

ثقشاتتِئئئئئئئئئئئب ّالوئئئئئئئئئئئْاد 

 الوشجعيخ

Dictionary of Contemporary English  

 عضْ ُيئخ التذسيس الوسئْن عي الوبدح هْاقع الوْاد اإللكتشًّيخ. 4

  الوْاد األخشٓ. 5

 

 ال سهيالت والوس لسهات الوطلىبة. ك

 

 .ٌذسخجٌٔ كليخ الِه الوكبى. 1

  هظبدس الحبست اآللي. 2

  الوظبدس األخشٓ. 3

 

 هراح  تقيين وتطىير الوقرر. ل

 



اسئئئتشاتيجيبد الحظئئئْن . 1

علئئئٔ تغزيئئئخ اسئئئتشجبعيخ 

هئئي الائئالة حئئْن جئئْدح 

 التذسيس

عضئْ ُيئئخ التئذسيس هئي يتن رلك عي وشيئأ الٌوئْرت اإللكتشًّئي الخئبص ثتقيئين 

  .عِن علٔ ًتبلجِن الٌِبليخّرلك عٌذ سوالالاالة قجا 

االسئئئتشاتيجيبد األخئئئشٓ . 2

 الوتعلقخ ثتقيين التذسيس

 

  هشاحا تاْيش التذسيس. 3

هشاحئئئئئئا التحقئئئئئئأ هئئئئئئي . 4

 هستْيبد سًجبص الاالة

 

ّضئئئئئئئع خائئئئئئئخ عوئئئئئئئا . 5

 لتحسيي األدات

 

 

 


