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 يهاراخ انقزاءج واالستُؼاب اسم المادة

 Select Readings/Intermediate/ by Linda Lee مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

وانتٍ تؼذ يٍ ضًٍ انًهاراخ األساسُح انتٍ  تهذف يادج يهاراخ انقزاءج واالستُؼاب انً تًُُح وتطىَز يهارج انقزاءج تانهغح اإلَجهُشَح

واالستًاع وانتحذث واإلنًاو تانًفزداخ وانقىاػذ  كانكتاتح َجة ػهً كم دارص نهغح اإلَجهُشَح أٌ َتقُها يثم تاقٍ انًهاراخ االخزي

 اضافح انً تقىَح يهارج االستُؼاب انسزَغ نهُظىص انًقزوءج يٍ قثم انطهثح. .انهغىَح

 
 للمادةالتفاصيل األساسية 

 

َثهى ػًه تُظُى سزػح انقزاءج. انقزاءج تذرَة انطالب ػهً- ؼثزج وانقزاءج انظايتح, وتذر ًح، وانقزاءج اًن  انسُه

ُاء -  انقزاءج, وتطىَز يهارج رتط االفكار تانحُاج انىاقؼُح وغُز انىاقؼُح. تذرَة انطالب ػًه انفهى وتُظُى األفكار أث

ًه انقزاءج درَة انطالب ػهً_ ًهح ج هج َثهى كذنك ػًه يا َحسٍ انىقىف ػُه ح، وتذر ح كًه  .. ح، ال كًه

قزوء. - ىضىع اًن  تًكٍُ انطانة يٍ انقذرج ػًه انتزكُش وجىدج انتهخُض نًه

ها. - ؼاجى وانكشف ُف   تذرَة انطالب ػًه استخذاو اًن
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   َهاَح انسُح  انفظم انثاٍَ األولانفظم 

 
 معلومات أضافية
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 االداب سم الكلية:ا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلَكهُشَحانهغح  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
  انثاَُح المرحلة: 

 و.و.سارج فانح انذتىٍَ اسم المحاضر الثالثي 

 يساػذ يذرص اللقب العلمي 

  ياجستُز المؤهل العلمي: 
  اإلَكهُشَحقسى انهغح  تذرَسُح فٍ  مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

   يقذيح ػايح ػٍ يادج يهاراخ انقزاءج واالستُؼاب  األول األسبوع 1

   انتؼزَف تانًُهج الثاوي  األسبوع 2

   يهاراخ انقزاءج )يهارج انًسح انسزَغ( الثالث  األسبوع 3

ػًهُح فٍ انقزاءج تطثُقاخ الرابع  األسبوع 4    

   حم تًارٍَ انكتاب الخامس  األسبوع 5

   يهاراخ انقزاءج )يهارج انتشذَة( السادس األسبوع 6

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج السابع األسبوع 7

   حم تًارٍَ انكتاب الثامه األسبوع 8

   (آنُاخ تطىَز وتُظُى سزػح انقزاءجيهاراخ انقزاءج ) التاسع األسبوع 9

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج العاشر األسبوع 11

الحادي  األسبوع 11

 عشر

   حم تًارٍَ انكتاب



 

 

   يهاراخ االستُؼاب )تقُُاخ انزتط انفكزٌ وانؼظف انذهٍُ( الثاوي عشر األسبوع 12

الثالث عشر األسبوع 13    تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج 

الرابع عشر  األسبوع 14 ح فٍ انقزاءجتطثُقاخ ػًهُ     

الخامس  األسبوع 15

 عشر

   يزاجؼح ػايح يغ انتطثُقاخ انؼًهُح

السادس  األسبوع 16

 عشر

   االيتحاٌ

 ػطهح َظف انسُح

السابع  األسبوع 17

 عشر

   يهارج تهخُض انفكزج االساسُح(يهاراخ االستُؼاب )

الثامه  األسبوع 18

 عشر

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج

التاسع  األسبوع 19

 عشر

   حم تًارٍَ انكتاب

   يهاراخ تهخُض انُظىص العشرون األسبوع 21

الحادي  األسبوع 21

 والعشرون

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج

الثاوي و  األسبوع 22

 العشرون

   حم تًارٍَ انكتاب

الثالث  األسبوع 23

 والعشرون

   يهاراخ اػادج طُاغح انُظىص

الرابع  األسبوع 24

 رونوالعش

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج

الخامس  األسبوع 25

 والعشرون

   حم تًارٍَ انكتاب

السادس  األسبوع 26

 والعشرون

   تذرَثاخ حىل كُفُح تجاوس انًشاكم انهفظُح اثُاء انقزاءج

السابع  األسبوع 27

 والعشرون

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج

الثامه  األسبوع 28

 والعشرون

كُفُح استخذاو يهاراخ انتشذَذ وانتغُى واالَقاف اثُاء  تذرَثاخ حىل

 انقزاءج
  



 

 

التاسع  األسبوع 29

 والعشرون

   تطثُقاخ ػًهُح فٍ انقزاءج

الثالثون األسبوع 31    يزاجؼح ػايح +االيتحاٌ 

31     

32     
 


