
 (نجن 801) هقررتىصيف 
 

 

 كهيخ انهغبد ٔانتشخًخ/ خبيعخ انًهك سعٕد انقسى/انًؤسسخ، انكهيخ

 

 تحديد الوقرر وهعلىهات عاهة . أ

 
 (َدى 101) يٓبساد االتظبل نهًُٓذسيٍ اسى انًقشس ٔسيضِ -1

 3 انسبعبد انًعتًذح -2

انجشَبيح أٔ انجشايح انتي  -3

 تقذو انًقشس

 حذح انهغبدٔ/كهيخ انهغبد ٔانتشخًخ

اسى عضٕ ْيئخ انتذسيس  -4

انًسئئئئٕل عئئئٍ تئئئذسيس 

 انًقشس

طئبن  انقحائبَي،   . سضئب انعشيئي، أ. يحًئذ سسئشاليم انحئأ، أ. َٕس انذيٍ قهّ، أ. د

 .عجذانسالو يخهف. أ

انسُخ انذساسيخ /انًستٕٖ -5

 انتي يقذو ييٓب انًقشس

 يٍ انسُخ انثبَيخ انذساسي انثبَيانفظم 

 .َدى 101 انًقشس يتاهجبد ْزا -6

انًتاهجئئئئئبد انًظئئئئئبحجخ  -1

 نهًقشس

 ال يٕخذ

يٕقع تئذسيس انًقئشس سرا  -1

نئئئئئئى يكئئئئئئٍ را  ثًجئئئئئئبَي 

 اندبيعخ

 

 

 األهداف . ب

 

يهخئئئئئئئئئض ثبنحظئئئئئئئئئيهخ . 1

 انتعهيًيخ انشليسيخ 

تإيش يٓبساد االتظبل انًختهفخ نذٖ اناالة ٔرنئك يئٍ لئالل سنٗ يٓذف انًقشس 

اسئتٓب ٔأدالٓئب يئي انًحبضئشح ٔكئزنك يئٍ لئالل سهسهخ يٍ انتئذسيجبد يقٕيئٌٕ ثذس

بالسئتعبَخ ثًئب نئذيٓى يئٍ لهفيئخ يئي ضنيخ ٔانتي تحفض طالة انُٓذسئخ ثانٕاخجبد انًُ

سضئبيخ سنئٗ لهفيئتٓى انتخظظئيخ عهئٗ تًُيئخ قئذساتٓى ٔأدالٓئى يئي انهغخ اإلَدهيضيخ 

 .يدبل انتخظض

نتحضئئيشيخ يهَئئّ يخضئئع نتغييئئش ٔرنئئك يئئٍ ثًئئب أٌ انًقئئشس تئئى اسئئتحذالّ ثعئئذ انسئئُخ ا لاظ تإيش انًقشس

لالل سيدبد انكتت انًُبسجخ انتي تتًبشٗ يع أحئذا  انًقئشس حيئم نئى يًضئي عهئٗ 

 .تذسيسّ سٕٖ يظم دساسي ٔاحذ

 

 

 وصف الوقرر. ج

 

 

انًئئئئئئٕاد انتئئئئئئي يغايٓئئئئئئب . 1

 انًقشس

  :انكتت انتبنيخيٍ  يظالً يختبسحعشش  يغاي انًقشس الُي

(Market Leader, Business Words, Oxford English for 

Electrical and Mechanical Engineering, English for Technical 

Communication) 

يٓئئبساد االتظئئبل انتئئي َئئٕام يختهفئئخ يئئٍ اإللُئئي عشئئش أ تغائئي يظئئٕل انًقئئشس يكَٕبد انًقشس. 2

  .يحتبخٓب انابنت يي سكًبل دساستّ انتخظظيخ ٔيي حيبتّ انعًهيخ

د انخبطئئئئئئخ أٔ انسئئئئئئبعب -3

 انسبعبد انتعهيًيخ اإلضبييخ

 ال يٕخذ

تإيش انحظيهخ انتعهيًيخ . 4

 يي يدبالد انتعهى

 لبطئخ يئي يدئبل تًكٍ انابنت يٍ يتبثعئخ دساسئتّ انتخظظئيخ ثبنهغئخ االَدهيضيئخ

 .تإيش يٓبساد االتظبل نذٖ انًُٓذسيٍ

  انًعشيخ. أ



انًعشيئئئئئئخ انتئئئئئئي سئئئئئئيتى . 1

 اكتسبثٓب

 يئئٍ يعشيئئخ االتظئئبل ثئئب لشيٍيكتسئئت انابنئئت طئئشل ٔأسئئبنيت طئئحيحخ تًكُئئّ 

اسئئتيعبة يفئئئشداد عئئبو ٔكئئزنك تًُيئئئخ قذساتئئّ انهغٕيئئخ يًئئب يسئئئبعذِ عهئئٗ ثشئئكم 

 .تخظظّ

 تفبعهيخ، اَتقبليخ ، اتظبنيخ استشاتيديبد انتذسيس. 2

 %(50)ُٓبلياضبيخ انٗ االلتجبس ان%( 50)التجبساٌ يظهيبٌ تحشيشيبٌ  طشل انتقييى. 3

  انًٓبساد انًعشييخ . ة

انًٓئئبساد انًعشييئئخ انتئئي . 1

 سيتى تإيشْب

 .االتظبلاكتسبة يٓبساد 

يٓئئئبساد انتٕاطئئئم يئئئع . ج

 األشخبص ٔانًسئٕنيخ
 ال يىجد

انًٓئئئئئبساد انتئئئئئي سئئئئئيتى . 1

 تإيشْب

 

الوهاااااااااارات الو علقاااااااااة . د

بال ىاصااااااااااا  وتق ياااااااااااة 

 الوعلىهات واألرقام

 ال يىجد

انتئئئئئي سئئئئئيتى  انًٓئئئئئبساد. 1

 تإيشْب

 

  استشاتيديبد انتذسيس. 2

  طشل انتقييى. 3

الوهاااااارات الحر ياااااة . هااااا 

 ال فسية

 ال يىجد

انًٓئئئئئبساد انتئئئئئي سئئئئئيتى . 1

 تإيشْب

 

  استشاتيديبد انتذسيس. 2

  طشل انتقييى. 3

 

  خذٔل تقييى األعًبل. 6

 

 دعن الطالب. و

 

ٔخئئئئئٕد أعضئئئئئب  ْيئئئئئئخ . 1

انتئئئئئذسيس ثغئئئئئئشع تقئئئئئئذيى 

 الستشبساد ٔاإلسشبدا

تكهيف عضٕ ْيئخ انتذسيس ثسبعبد يكتجيخ نغئشع انتٕاطئم يئع انائالة ٔكئزنك 

 .عٍ طشيأ انجشيذ االنكتشَٔي

 

 الوصادر ال عليوية. ز

 

 كتبة  انُظٕص انًاهٕثخ. 1

(Market Leader, Business Words, Oxford English for 

Electrical and Mechanical Engineering, English for Technical 

Communication) 

 .كتبة انابنت، تذسيجبد سضبييخ، عهىكتبة انً انًشاخع األسبسيخ. 2

انكتئئئئئئت انتئئئئئئي يُظئئئئئئ  . 3

ثقشا تٓئئئئئئئئئئئب ٔانًئئئئئئئئئئئٕاد 

 انًشخعيخ

Dictionary of Contemporary English  

 عضٕ ْيئخ انتذسيس انًسئٕل عٍ انًبدح يٕاقع انًٕاد اإلنكتشَٔيخ. 4

  لشٖانًٕاد األ. 5

 

 ال سهيالت والوس لسهات الوطلىبة. ك

 



 .ُذسخيجُٗ كهيخ انٓ انًكبٌ. 1

  يظبدس انحبست ا ني. 2

  انًظبدس األلشٖ. 3

 

 هراح  تقيين وتطىير الوقرر. ل

 

اسئئئتشاتيديبد انحظئئئٕل . 1

عهئئئٗ تغزيئئئخ اسئئئتشخبعيخ 

يئئٍ انائئالة حئئٕل خئئٕدح 

 انتذسيس

عضئٕ ْيئئخ انتئذسيس يئٍ بص ثتقيئيى يتى رنك عٍ طشيئأ انًُئٕرج اإلنكتشَٔئي انخئ

  .ٔرنك عُذ سطالعٓى عهٗ َتبلدٓى انُٓبليخاناالة قجم 

االسئئئتشاتيديبد األلئئئشٖ . 2

 انًتعهقخ ثتقييى انتذسيس

 

  يشاحم تإيش انتذسيس. 3

يشاحئئئئئئم انتحقئئئئئئأ يئئئئئئٍ . 4

 يستٕيبد سَدبص اناالة

 

ٔضئئئئئئئع لائئئئئئئخ عًئئئئئئئم . 5

 نتحسيٍ األدا 

 

 

 


