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 36-35 انتمشٌش انسُٕي نهجشَبيحًَٕرج 

 عبيؼخ انًغًؼخ ؤعغخ:انً

 لغى انهغخ اإلَغهٛضٚخ –كهٛخ انزشثٛخ  :انكهٛخ/انمغى

 :يؼهٕيبد ػبيخأ(

 (  (  4انهغخ اإلَغهٛضٚخ :اعى ٔسيض انجشَبيظ-1

 أ. خبنذ ثٍ إثشاْٛى انغـبنى . :اعى يُغك انجشَبيظ-2

 ْـ1436  شؼجبٌ  :ربسٚخ انزمشٚش-3

 ْـ 1436 /   35:انغُخ األكبدًٚٛخ انزٙ أػذ انزمشٚش ػُٓب-4

 :ٚكٍ داخم يجُٗ انًؤعغخ انشئٛظ ، أٔ فٙ أكضش يٍ يٕلغيٕلغ رُفٛز انجشَبيظ، إرا نى -5

 يغًغ انكهٛبد ) انٛؾٛٗ ( .   
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88% 

 :يؼهٕيبد إحصبئٍخ ة( 

 انغُخ األٔنٗ يٍ انجشَبيظ ْزا انؼبو:  ثذأٔاانزٍٚ  هجخ ػذد انط-1

 انزٍٚ ٚزًٌٕ انجشَبيظ فٙ انغُخ انزٙ أػذ انزمشٚش ػُٓب:  طهجخػذد ان-2

ًٌّٕ انغُخ انُٓبئٛخ يٍ انجشَبيظ:)   أ (يٍ ٚز

ًٌّٕ يغبساد سئٛغخ ضًٍ انجشَبيظ   )ة(يٍ ٚز

 اعى انًغبس ................................................... انؼذد               

 اعى انًغبس ................................................... انؼذد               

 اعى انًغبس ................................................... انؼذد               

    اعى انًغبس  .................................................. انؼذد            

 )ط( يٍ أرى يشؽهخ يزٕعطخ  رًُؼ ثٓب شٓبدح ، ٔ رؼزجش أؽذ يخبسط 

 انجشَبيظ انًجكشح )إٌ ٔعذ( 

 يؼذل اإلرًبو انظبْش٘ -3

)أ( كُغجخ 2انزٍٚ أرًٕا انجشَبيظ ثبنكبيم )انؼذد انًجٍٛ فٙ  طهجخانُغجخ انًئٕٚخ نه أ(

 يئٕٚخ يٍ انؼذد انز٘ ثذأ انجشَبيظ ثبنكبيم(.

انزٍٚ أرًٕا انًشؽهخ انًزٕعطخ )إٌ ٔعذد( )يضبل: شٓبدح انذثهٕو ضًٍ  طهجخانُغجخ انًئٕٚخ نه ة(

)أ( كُغجخ يئٕٚخ يٍ انؼذد انز٘ ثذأ انجشَبيظ 2ثشَبيظ دسعخ انجكبنٕسٕٚط( )انؼذد انًجٍٛ فٙ 

 انًؤد٘ إنٗ رهك انشٓبدح (. 

 ال ٕٚعذ

 أكزت رؼهٛمبً ػهٗ أٚخ ػٕايم خبطخ أٔ غٛش ػبدٚخ  يًب لذ ٚؤصش ػهٗ يؼذالد اإلرًبو انظبْش٘ . 

 . انزؾٕٚم يٍ انجشَبيظ انًزٕعظ إنٗ انجشَبيظ انكبيم، ٔانزؾٕٚم يٍ ٔإنٗ انجشايظ األخشٖ

 

 انزٍٚ َغؾٕا فٙ كم ػبو يٍ أػٕاو انجشَبيظ.  طهجخػذد َٔغجخ ان-4

انز٘ أرى انؼذد  انؼذد انز٘ ثذأ 

 انجشَبيظ ثُغبػ

انُغجخ انًئٕٚخ نإلرًبو 

 ٔانُغبػ

 %91   55 66 :انغُخ األٔنٗ

93 

 ال يوجد

 

 

135 

 ال يوجد
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 % 44 64 66 :انغُخ انضبَٛخ

 % 91 46 94 :انغُخ انضبنضخ

 %44 94 114 :انغُخ انشاثؼخ

 

 َغت انزمذو يٍ ػبو ٜخش -5

انزٍٚ ثذؤٔا يغزٕٖ يب فٙ انؼبو انذساعٙ انغبثك َٔغؾٕا ٔاعزًشٔا فٙ يغزٕٖ أػهٗ  طهجخَغجخ ان

 ْزِ انغُخ انؾبنٛخ. 

 انؼبو األٔل ٔاعزًشٔا نٛجذؤٔا انؼبو انضبَٙ             %   ثذأٔا

 انؼبو انضبَٙ ٔاعزًشٔا نٛجذؤٔا انؼبو انضبنش             %  ثذأٔا

 انؼبو انضبنش ٔاعزًشٔا نٛجذؤٔا انؼبو انشاثغ             %   ثذأٔا

انؼٕايم انخبطخ خبسط َطبق عٛطشح انجشَبيظ )إٌ ٔعذد( ٔانزٙ رؤصش ػهٗ أػذاد يٍ ٚزًٌٕ -6

 انؼبو انذساعٙ ٕٔٚاطهٌٕ إنٗ انؼبو انزبنٙ. 

 ال ٕٚعذ

 

 

92 

 من
95 

94 

 من
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انخشٚغٍٛ )أسفك ْزِ انًؼهٕيبد ػٍ  طهجخزجٛبَبد انعٔعٓخ انخشٚغٍٛ كًب ْٕ يجٍٛ فٙ ا-6

 انغُٕاد انزٙ عشٖ االعزجٛبٌ فٛٓب ؽٕل َزبئظ انزٕظٛف نهخشٚغٍٛ (.

 : ربسٚخ اعزطالع انشأ٘

 َغجخ انشدٔد%            ػذد يٍ لذو انشدٔد              االعزطالعػذد انًشبسكٍٛ فٙ 

 انٕعٓخ

 

 عبْض نهزٕظٛف نٛظ عبْضاً نهزٕظٛف

ثغجت 

اعزكًبل 

 انذساعخ

يٕظف فٙ َفظ  أعجبة أخشٖ

 يغبل انذساعخ

يٕظف فٙ 

 أيبكٍ يغبٚشح

ػبطم ػٍ 

 انؼًم

 

 انؼذد

9 5 16 4 1 

انُغجخ 

انًئٕٚخ 

نهًشزشكٍٛ 

فٙ 

 االعزجٛبٌ

32% 16% 44% 3% 1% 

 

ػهك ػهٗ دالنخ انُغت انًئٕٚخ. )يضبل: يمبسَخ يغ َزبئظ عبثمخ، أٔ َزبئظ يؤعغبد أخشٖ، طجٛؼخ 

 عٕق انؼًم، رٕطٛبد ؽٕل انزخطٛظ نهجشَبيظ(. 

 :ثٍئخ ػًم انجشَبيحج( 

 ثبإلضبفخ  نهًؼبيم انًٕعٕدح.اعزؾذاس يؼبيم نغبد عذٚذح فٙ انمغى انُغبئٙ  -1

 رشكٛت ثشايظ ػبنًٛخ ؽذٚضخ نهًؼبيم . -2

 رؾذٚش انًكزجخ انًٕعٕدح . -3

 :يمزشؽبد ؽٕل انجشَبيظ

صٚبدح ػذد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ، ٔانزٕعغ فٙ انًشافك ٔاإليكبَبد ٔانزغٓٛضاد نًمبثهخ األػذاد 

 . انًزضاٚذح يٍ انطهجخ انزٍٚ ٚشغجٌٕ ثبالنزؾبق ثبنجشَبيظ

 رٕعؼخ يكبرت أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ .

 

 هـ10/1/1436

39  35 %95 

 من
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انزغٛشاد انٓبيخ يٍ خبسط انًؤعغخ انزٙ رؤصش فٙ انجشَبيظ )إٌ ٔعذد(، ٔرنك خالل انؼبيٍٛ 

 ) ال ٕٚعذ ( . انًبضٍٛٛ. 
 يمزشؽبد ؽٕل انجشَبيظ

 :يٕخض يؼهٕيبد ػٍ انًمشس انذساسً  د( 
 

 َزبئظ  انًمشس انذساعٙ -1
لبئًخ ثكبفخ انًمشساد انذساعٛخ انزٙ دُّسعذ خالل انفظم/انؼبو انذساعٙ يجُّٛبً نكم يمشس دساعٙ  ػذد يٍ ثذأ،  أسفك

 ٔػذد يٍ أرى، ٔرٕصٚغ انذسعبد ) أ ، ة ، ط ...انخ(. 

 

 إحصائية تفصيلية بنتائج الطالب

1436/  1435:العام الجامعي                                           التربٌةالكلية:      

الثانً الفصل الدراسي:                                   اللغة اإلنجلٌزٌة :القسم     

َسجخ 

 انتًٍض

 

ػذد يٍ 

حصم 

ػهى ة  

 فأكثش

َسجخ 

 انُدبذ

ػذد يٍ 

حصم ػهى 

 د فأكثش

َسجخ 

 انحضٕس

ػذد 

 انحضٕس

إخًبنً 

ػذد 

 انطالة

 سلى

 انشؼجخ
 انًمشس

 و

 

36.4 4 72.7 8 52.4 11 21 950 ENG 111 

 
1 

33.3 4 83.3 10 54.5 12 22 949   ENG 111 

 
2 

35.5 5 72.7 8 61.1 11 18 951   ENG 112 

 
3 

35.5 5 81.8 9 61.1 11 18 952   ENG 112 

 
4 

40 4 80 8 55.6 10 18 954  ENG 113 

 
5 

36.4 4 90.9 10 50 11 22 953   ENG 113 

 
6 

26.7 4 60 9 60 15 25 968  ENG 121 

 
7 

20 4 75 15 76.9 20 26 969   ENG 121 

 
8 

43.9 7 87.5 14 72.7 16 22 971   ENG 122 

 
9 

46.2 6 92.3 12 68.4 13 19 970 ENG 122 

 
10 

66.6 10 93.3 14 65.2 15 23 973 ENG 123 

 
11 

81.9 9 90.9 10 61.1 11 18 972 ENG 123 

 
12 

35 7 80 16 80 20 25 975 ENG 124 

 
13 

25 2 87.5 7 53.3 8 15 974 ENG 124 

 
14 

31 5 100 16 59 16 27 977 ENG 125 

 
15 

32 5 100 15 62 15 24 976 ENG 125 

 
16 



  6 

 

50 6 83.3 10 60 12 20 984 ENG 211 

 
17 

33.3 4 91.7 11 85.7 12 14 1265 ENG 211 

 
18 

23.5 4 88.2 15 77.3 17 22 986 ENG 212 

 
19 

27.3 3 54.5 6 91.7 11 12 987 ENG 212 

 
20 

50 5 100 10 62.5 10 16 988 ENG 213 

 
21 

38 7 100 18 90 18 20 989 ENG 213 

 
22 

41 5 100 12 80 12 15 991 ENG 214 

 
23 

32 5 100 15 88 15 17 990 ENG 214 

 
24 

6.7 2 67 20 88 30 34 1006 ENG 221 25 

8.3 1 75 9 75 12 16 1005 ENG 222 27 

20 4 75 15 80.4 20 25 1004 ENG 222 28 

16.6 2 100 12 80 12 15 1002 ENG 223 29 

29.41 5 66.6 12 85 17 20 1003 ENG 223 30 

30 3 100 10 83.3 10 12 1000 ENG 224 31 

16.7 2 100 12 85.7 12 14 1001 ENG 224 32 

25 5 95 19 90.9 20 22 998 ENG 225 33 

0 0 83.3 5 66.7 6 9 999 ENG 225 34 

31.57 6 84.2 16 86.4 19 22 1017 ENG 311 35 

24.5 6 75 18 85.7 24 28 1016 ENG 311 36 

13.7 8 95.65 22 92 23 25 1021 ENG 312 37 

0 0 85.7 6 50 7 14 1018 ENG 312 38 

16.7 1 50 3 46.2 6 13 1023 ENG 313 39 

13.79 4 86.2 25 96.7 29 30 1022 ENG 313 40 

11.1 1 88.8 8 75 9 12 1026 ENG 314 41 

26 6 74 17 76.7 23 30 1029 ENG 314 42 

33.33 7 95.2 20 91.3 21 23 1031 ENG 315 43 

60 9 100 15 93.8 15 16 1030 ENG 315 44 

43.75 7 81.3 13 88.9 16 18 1161  ENG 321  45 

11.2 2 100 18 85.7 18 21 1162  ENG 322 46 

31.4 5 100 16 94.1 16 17 1163 ENG 323 47 

45.5 5 90.9 10 91.7 11 12 1146 ENG 324 48 

27.27 3 92 10 91.7 11 12 1165 ENG 325 49 

38.5 5 100 13 100 13 13 1169 ENG 414 50 

57.2 12 100 21 91.3 21 23 1170 ENG 415 51 
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40 8 85 17 87 20 23 1166 ENG 416 52 

42.2 8 89.5 17 100 19 19 1167 ENG 417 53 

33.33 7 100 21 95.45 21 22 1168 ENG 418 54 

َغم  443   1178 6 5 83.33 5 100 4 80  55 
َغم  461   1177 10 9 90 9 100 5 55.55  

 

56 
َغم  451   1175 8 7 87.5 7 100 7 100  

 

57 
33.3 4 100 12 92.3 12 13 1168   424   َغم

 

58 
44.4 4 100 9 90 9 10 1176 407   َغم 

 

59 
41.6 5 100 12 100 12 12 1173 432   َغم 

 
60 

50 2 100 4 100 4 4 1711 411   َغم 

 
61 

َغم  332  1712 8 8 100 8 100 2 25  

 

62 
َغم  351    4 4 100 4 100 2 50  

 

63 

 64 406َغم 1713 5 4 80 4 100 0 0

 65 329َغم 1705 5 4 80 4 100 3 75

 66 371َغم 1704 5 4 80 4 100 1 25

 67 412َغم 1703 4 4 100 3 75 0 0

 68 427َغم 1710 1 1 100 1 100 1 100

 69 323َغم 1706 1 1 100 1 100 0 0
 

 

 الطلبة لنتائج اجمالية احصائية

 

 البرنامج م
اجمالي 

 عددالطالب

 عدد
 الحضور

 نسبةعدد
 الحضور

عددمن 

حصل 

 (د)علي

 فأكثر

 نسبة
 النجاح

 من عدد

 حصل

فأ(ب)علي

 كثر

 نسبةالتميز

1 
اللغة 

 اإلنجليزية
1125 198 2997 784 12999 287 17978 

 

 

 

 

 

  رؾهٛم انُزبئظ غٛش انطجٛؼٛخ -2

 ال تٕخذ َتبئح غٍش طجٍؼٍخ

 انزجبٍٚ انًمشس انذساعٙ . أ
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 عجبةألانخطٕاد انًزجؼخ نكشف ا

 

 عجت االخزالف

 

 عشاءاد انًزخزح )إٌ نضو رنك(اإل

 

 انزجبٍٚ انًمشس انذساعٙ . ة

 ألعجبةانخطٕاد انًزجؼخ نكشف ا

 

 عجت االخزالف

 

 

 عشاءاد انًزخزح )إٌ نضو رنك(اإل

 

 انًمشس انذساعٙ 

 ألعجبةانخطٕاد انًزجؼخ نكشف ا

 عجت االخزالف

 عشاءاد انًزخزح ) إٌ نضو رنك (اإل

 

 األيش رنك()أسفك يٕخضاد إضبفٍخ نٕ التضى 

 

 

 :تذسٌس انًمشساد انذساسٍخ انًخطظ نٓب -4  

أ٘ يمشساد دساعٛخ رى انزخطٛظ نٓب ٔنكٍ نى ٚزى رذسٚغٓب ٔأٔضؼ انغجت، ٔيب ُٚجغٙ  أركش أ(

  ارخبرِ يٍ إعشاءاد فٙ ؽبل رطهت األيش ػًالً رؼٕٚضٛبً. 
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انؼًم انزؼٕٚضٙ إٌ نضو  انششػ اعى ٔسيض انًمشس انذساعٙ

 األيش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼًم انزؼٕٚضٙ انًطهٕثخ نهٕؽذاد انزٙ نى ٚزى رذسٚغٓب فٙ انًمشساد انذساعٛخ انًمذيخ.  ( أ)

ًْٛخ ثؾٛش رزطهت ػًالً ألٚزى رذسٚغٓب ْٙ يٍ ااد انزٙ نى كًم انًؼهٕيبد فمظ ػٍ انٕؽذأ)

   رؼٕٚضٛبً(.

 انًمشس انذساعٙ

 

 انغجت انٕؽذح
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 ال ُٚطجك.  انؼًم انزؼٕٚضٙ إٌ نضو

___________________________________________________________________ 

 انًمشس انذساعٙ

 

 انغجت انٕؽذح

 انؼًم انزؼٕٚضٙ إٌ نضو

___________________________________________________________________ 

 انًمشس انذساعٙ

 

 انغجت انٕؽذح

 انؼًم انزؼٕٚضٙ إٌ نضو

 

___________________________________________________________________ 

 انًمشس انذساعٙ

 

 انغجت انٕؽذح

 انؼًم انزؼٕٚضٙ إٌ نضو
 

 

 :انجشَبيح ٔ تُفٍزِإداسح 

ركش انظؼٕثبد انزٙ رٕاعّ إداسح ا

 انجشَبيظ )إٌ ٔعذد(

أصش انظؼٕثبد ػهٗ رؾمٛك 

 أْذاف انجشَبيظ

 

اإلعشاء انًمزشػ نزفبد٘ 

 انظؼٕثبد انًغزمجهٛخ

  لهخ ػذد أػضبء ٍْئخ

 انتذسٌس .

 

  تدفٍف يب تجمى يٍ حبالد

 انخطخ انمذًٌخ .

  ًصٌبدح انؼتء انتذسٌس

 ػهى أػضبء ٍْئخ

 انتذسٌس .

  ًٔخٕد انتؼبسضبد ف

اندذأل  , ٔصٌبدح انؼتء 

 انتذسٌسً .

  صٌبدح ػذد أػضبء ٍْئخ

 انتذسٌس .

 

  سشػخ يؼبندخ انًشكهخ

ثبنتُسٍك يغ انشؤٌٔ 

 انتؼهًٍٍخ .
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 :يهخص تمٍٍى انجشَبيح

 

                                                                                                                                                                                                                              

 غُخ انزٙ رى فٛٓب انٌ ٚؤخز انزمشٚش ػٍ أًزخشعٍٛ )ػهٗ ان طهجخيٍ خالل ان رمٛٛى انجشَبيظ-1

 اعزطالع انشأ٘( 

 

 االعزطالعربسٚخ 

 

 : االعزطالعأسفك َزبئظ 

  ثُبء ػهٗ رؾهٛم االعزجبَبد انًشفمخ ٔانز٘ رى ؽغت انًمبٚٛظ انؼهًٛخ انًؼزًذح ، نكبفخ

فًٛب ٚخض ثشَبيظ انهغخ اإلَغهٛضٚخ كبَذ آساء انطالة أكضش إٚغبثٛخ انؼُبطش انًزكٕسح 

 ٔػجش انؼذٚذ يُٓى ثشضبْى ػٍ انخجشاد انًكزغجخ .

ػهًك  )يضال:  رؼهٛمب ثبنذنٛم ، 

ػًال رى  ثبنفؼم ، اػزجبساد 

 أخشٖ...إنخ( 

 

 

 أ. أركش أْى االَزمبداد، َٔمبط انمٕح، ٔانًمزشؽبد

 . لهخ ػذد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  -1

 انالطفٛخ .األَشطخ ػذد لهخ  -2

 

اعزغبثخ نهزغزٚخ انشاعؼخ يٍ اعزجٛبَبد  ة. انزغٛٛشاد انًمزشؽخ ػهٗ انجشَبيظ )إٌ ٔعذد(

 .اعزطالع انشأ٘

 دػى األَشطخ انالطفٛخ .) العًٛب انزغٓٛضاد انخبطخ ثبنشٚبضخ ٔانزشفّٛ . -1

 صٚبدح االْزًبو ثبنًكزجخ ، يغ إضبفخ يكزجخ إنكزشَٔٛخ . -2

 اعزمطبة أػضبء ْٛئخ رذسٚظ يٍ انُبطمٍٛ األطهٍٛٛ ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ .انؼًم ػهٗ  -3

 

 هـ 15/01/1436
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خشٖ )يضبل: رمًٛٛبد ٚمٕو ثٓب أطؾبة انؼًم أٔ أطشاف يؼُٛخ أخشٖ، ٔكزنك أرمًٛٛبد -2

 انًشاعؼخ انخبسعٛخ(

 طف ػًهٛبد انزمٛٛى

 ٕٚعذ ال

زمبداد، َٔمبط انمٕح، ركش أْى االَاأ. 

 ٔانًمزشؽبد

 

، ؼم، ػًال رى  ثبنفرؼهٛمب ثبنذنٛمػهًك  )يضال:  

 اػزجبساد أخشٖ...إنخ( 

 

ة. انزغٛٛشاد انًمزشؽخ ػهٗ انجشَبيظ )إٌ ٔعذد( اعزغبثخ نهزغزٚخ انشاعؼخ يٍ اعزجٛبَبد 

 .اعزطالع انشأ٘

 ال ٕٚعذ .

 نٗ "يؼبٚٛش عٕدح ثشايظ انزؼهٛى انؼبنٙ(. إيمبٚٛظ رمٛٛى يؼبٚٛش انغٕدح )اسعغ -3

 يؾكبد انغٕدح ) ػششٌٔ يؾًكب ( ػًم عًٛغ ًَبرط االرغبق ٔ رى 

سفك يمبٚٛظ رمٛٛى يغزٕٖ انزؼهى ٔانزذسٚظ، ٔغٛش رنك يٍ انًمبٚٛظ انًغزخذيخ فٙ رمٛٛى ا ( أ)

كٌٕ انزمشٚش ػٍ انغُٕاد انزٙ اعزكًهذ فٛٓب ثٛبَبد انزمٛٛى ألٔل يشح ٔفٙ ٚانجشَبيظ. )ٔ

 انغُٕاد انالؽمخ ػُذيب رى  انزمٛٛى انشبيم(. 

 . عبس٘ انؼًم فٙ رُفٛز يؤششاد األداء ٔفك انخطخ انًشعٕيخ يٍ ػًبدح انغٕدح 

 

ركش دسعبد يمبٚٛظ انزمٛٛى انفشػٛخ انزٙ رى اخزٛبسْب نهًشالجخ انغُٕٚخ. )ْٙ فٙ انؼبدح رهك ا)ة( 

ًَب رؼزجش أٔنٕٚخ رطٕٚش، أٔ انزٙ أظٓش انزمٕٚى انؾبعخ إنٗ رطٕٚشْب )انزٙ رمم إانزٙ نى رزجغ 

 َغٕو(. ثٍٛ اإلعشاء انًمزشػ رُفٛزِ نزطٕٚش األداء )إٌ ٔعذ(.   3دسعزٓب ػٍ 

 

 رمٛٛى فشػٙيمٛبط 

ًهٛ 
ػ
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ل ثبنُغجخ نهؼبو األٔل انز٘ رى فّٛ اعزكًب

 ، ثٍٛ اإلعشاء انًمزشػيمبٚٛظ انزمٛٛى

انالؽمخ، ػهك ػهٗ أداء ثبنُغجخ نألػٕاو 

 انؼبو انخبص ثبنزمشٚش

 

 عبس٘ انؼًم العزكًبل يمبٚٛظ انزمٛٛى .

 )أسفك ثُٕداً إضبفٍخ إرا التضى األيش ( 
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 :خٕدح انتذسٌس

. ضغ فٙ لبئًخ ػذد  انًمشساد انذساعٛخ انزٙ رذسط خالل انؼبو. ثٍٛ نكم  يمشس يب إرا كبٌ لذ رى فّٛ  1 

أو ال، ٔ/أٔ انزمًٛٛبد األخشٖ انزٙ رًذ ػهٗ عٕدح انزذسٚظ. ٔثٍٛ نكم  يمشس يب إرا  طهجخرمًٛٛبد نه

 كبٌ لذ رى انزخطٛظ إلعشاءاد ثغٛخ رطٕٚش انًغزٕٖ. 

 

 اعى انًمشس انذساعٙ

 

سيض  انًمشس 

 انذساعٙ

 طهجخرمًٛٛبد ان

 نهغٕدح

ْم يٍ  رمًٛٛبد أخشٖ )اركشْب(

إعشاء 

 يخطظ نّ

 ال َؼى ال َؼى

قواعد اللغة االنجلٌزٌة وكتابة 
 1الجملة 

ENG 111 
√ 

   ال يوجد  

     √ ENG 112 1االستماع والمحادثة 

     √ ENG 113 1القراءة وبناء المفردات 

     √ ENG 121 تعلٌم النطق للغة االنجلٌزٌة

     √ ENG 122 2قواعد اللغة االنجلٌزٌة 

     √ ENG 123 2االستماع والمحادثة 

     √ ENG 124 2القراءة وبناء المفردات 

     √ ENG 125 1الكتابة باللغة االنجلٌزٌة 

 ENG 212 3قواعد اللغة االنجلٌزٌة 
√ 

    

     √ ENG 213 3والمحادثة االستماع 

     √ ENG 214 3القراءة وبناء المفردات 

     √ ENG 221 2 االنجلٌزٌة باللغةالكتابة 

     √ ENG 222 استراتٌجٌات تعلم لغة أجنبٌة

     √ ENG 223 مقدمة فً اللغوٌات

     √ ENG 224 مقدمة فً الترجمة

     √ ENG 225 مقدمة فً األدب

     √ ENG 311 المتقدمةالقراءة 

     √ ENG 312 الكتابة المتقدمة

     √ ENG 313 علم اللغة التطبٌقً
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     √ ENG 314 علم األصوات الوصفً

     √ ENG 315 علم الصرف

     √ ENG 321 علم النحو االنجلٌزي

     √ ENG 322 علم األصوات الوظٌفً

     √ ENG 323 علم الداللة والمعانً

     √ ENG 324 اللغوٌات المقارنة

     √ ENG 325 براغماتٌة اللغة

     √ ENG 411 مناهج البحث

     √ ENG 412 علم اللغة االجتماعً

     √ ENG 413 تحلٌل الخطاب

     √ ENG 414 علم اللغة التارٌخً

تعلم اللغة االنجلٌزٌة بمساعدة 
 2الحاسب اآللً 

ENG 415 √     

     √ ENG 421 اللغة االنجلٌزٌةتدرٌس 

     √ ENG 422 اختبارات اللغة االنجلٌزٌة

     √ ENG 421 تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة

     √ ENG 422 اختبارات اللغة االنجلٌزٌة

     √ ENG 421 تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة

)أضف ثُٕداً أٔ أسفك لبئًخ إرا 

 التضى األيش( 
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إعزشارٛغٛبد انزذسٚظ. ػهك ػهٗ فؼبنٛخ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انًخطظ رطجٛمٓب فٙ  فؼبنٛخ  .1

 انًمشساد ؽغت ًَظ انزؼهى ثكم يغبل يٍ يغبالد انزؼهى . )أَظش رٕطٛف يغبالد انزؼهى فٙ ٔصٛمخ "

 ( فٙ رٕطٛف انجشَبيظ(. 2" ٔاالعزشارٛغٛبد انًمزشؽخ فٙ انجُذ د) اإلطبس انٕطُٙ نهًؤْالد

ً نًٓبساد انًؼهى، ٔنكُّ رمٛٛى نالعزشارٛغٛبد انًخططخ ٔفمبً  الؽع أٌ) ْزا انغؤال ال ًٚضم رمًٕٚب

 (.  نزمبسٚش انًمشساد انذساعٛخ انظبدسح ػٍ انًؼهًٍٛ

 

ارٛغٛبد فؼبنخ ٔرخضغ نهًشاعؼخ ٔفك انًغزغذاد ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يٍ اعزجبَبد انزمٕٚى االعزش

 انًخزهفخ .

 

 
ٚخ رغزٚخ ساعؼخ أيٕعض ثزؼهٛمبد انًذسعٍٛ أٔ 

أخشٖ ؽٕل يذٖ فؼبنٛخ اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ 

ثبنُغجخ نُزبئظ انزؼهى نًغبالد انزؼهى انًخزهفخ ، 

ٔؽذد يب رٕاعّٓ يٍ طؼٕثبد، ٔيمزشؽبد  

 نهزطٕٚش.

يب خطظ اعزغبثخ نزهك انزؼهٛمبد )يضبل: رمذٚى 

 (انزذسٚت ٔانًغبػذح، رؼذٚم االعزشارٛغٛبد

)لى ثبإلشبسح إنٗ انًمشساد انزٙ رى فٛٓب انزغٛٛش 

  ٔرنك ؽٛضًب كبٌ يُبعجبً(.

 انًؼبسف . أ
نهذٔل انًزؾذصخ  طهجخإسعبل ثؼضبد خبسعٛخ نه

 ثبإلَغهٛضٚخ.

 االعزًبع ٔانًؾبدصخ.

 دساكٛخانًٓبساد اإل .ة

يٍ خالل رًُٛخ يٓبسح  رطٕٚش انمذساد انغًؼٛخ

 االَزجبِ انغًؼٙ ألطٕاد انهغخ اإلَغهٛضٚخ.

يغ يؤعغبد ػبنًٛخ فٙ انزذسٚت ػهٗ رجُٙ ششاكخ 

 انؾذٚش ثبإلَغهٛضٚخ.

يٓبساد انؼاللبد ثٍٛ األشخبص ٔرؾًم  . د

 :انًغؤٔنٛخ
ػهٗ انًغزٕٖ انُفغٙ  طهجخانرًُٛخ يٓبساد  . س

 ٔانشخظٙ

دٔساد فٙ يٓبساد االرظبل ثبنًغزًغ ٔانجٛئخ  رُفٛز

  انًؾٛطخ.

د. يٓبساد انزٕاطم، ٔاعزخذاو رمُٛخ 

 انًؼهٕيبد، ٔانًٓبساد انؼذدٚخ

 رًُٛخ يٓبساد انؼشع ٔانزٕاطم.

ػهٗ اعزخذاو ثشايظ انؼشع  طهجخرذسٚت ان

 ٔانزفبػم.

 )إٌ ٔعذد(  انُفغٛخْـ. انًٓبساد انؾشكٛخ 

 

 

 

 

 



  16 

 

 انجشايح انتٕخٍٍٓخ نهًذسسٍٍ اندذد.  .2

 فٙ ؽبل كبَذ رمذو، كى ػذد انًشبسكٍٛ ثٓب؟    ال           ْم رمذو ثشايظ رٕعّٛ؟  َؼى            

 

 رٕطٛف يٕعض . أ
  . ة

 ة. يٕعض نزمٛٛى انًذسعٍٛ يًٍ اشزشكٕا فٙ ثشَبيظ انزٕعّٛ . 

 ٔثشايظ رذسٚجٛخ نهزٕعّٛ .ػجشٔا ػٍ سضبْى ػٍ يب اكزغجِٕ يٍ يٓبساد 

 فٙ ؽبل ػذو ٔعٕد ثشايظ رٕعّٛ ، ٔضؼ انغجت.  . ط
 
 
 

 أَشطخ انتطٌٕش انًًُٓ نطبلى انتذسٌس ٔثمٍخ انؼبيهٍٍ .3

 األَشطخ انمبئًخ . أ
 

 كى ػذد انًشبسكٍٛ

انؼبيهٌٕ  انًذسعٌٕ

 خشٌٜٔا

 √ √ دٔساد تذسٌجٍخ

 √ √ ٔسش ػًم

 √ √ حضٕس يؤتًشاد 

 يذٖ فبئذح ْزِ األَشطخ يٍ ٔالغ رمًٛٛبد انًشبسكٍٛ فٛٓب ة. يٕعض ثزؼهٛمبد ؽٕل

أكذ انًشبسكٌٕ اعزفبدرٓى انمظٕٖ يٍ ْزِ األَشطخ يًب أكغجٓى خجشاد ٔيٓبساد ػذٚذح ، رُؼكظ 

 إٚغبثب ػهٗ عٕدح انزؼهٛى ٔانزؼهى .

 

)يضبل: سئٛظ لغى آخش ٚمذو سأي يستمم حٕل خٕدح انجشَبيح, ثؼذ االطالع ػهى يسٕدح انتمشٌش 

 رؼهٛمبً  ػهٗ األدنخ ٔانُزبئظ انًغزخهظخ ( )أسفك يالؽظبد( 

في مسابقة معالي مدير الجامعة للبرامج األكثر جاهزية  ثالثحصول البرنامج على المركز ال

 لالعتماد األكاديمي .

 بأصٛش يٍ لضبٚ رؼهٛك يُغك انجشَبيظ ػهٗ يب انمضبٌب انتً أثبسْب صبحت انشأي .1

√ 4 
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تفعيل الشراكـة المجتمعية بين البرنامج 

 والمجتمع المحلي . 

 انتٕخٍّ ثٕضغ خطخ نهششاكـخ انًدتًؼٍخ .

 يمتشحبد حٕل انتخطٍظ نهجشَبيح  .2
 

 خطخ انؼًم

 يب تى يٍ تمذو فً تُفٍز خطظ ػًم انؼبو انسبثك  .1

 األػًبل انًخطظ نٓب

 

انًسؤٔل ػٍ  تبسٌخ اإلتًبو

 انؼًم

اكتًم أو نى 

 ٌكتًم

 اكتًم  سئٍس انمسى . ْـ 1435شٕال  % . 22صٌبدح أػضبء ٍْئخ انتذسٌس ثُسجخ  . أ

 اكتًم  ندُخ انًؼبيم  ْـ 1436سخت  إَشبء يؼبيم خذٌذح ٔحذٌثخ . . ة

تحذٌذ يخشخبد انتؼهى نكم انًمشساد ٔيؤششاد 

 األداء ًَٔبرج االتسبق .

 اكتًم  ندبٌ اندٕدح  ْـ1436سخت 

 اكتًم  انهدُخ انؼهًٍخ  طٕال انؼبو   إلبيخ ٔسش ػًم ٔدٔساد ٔيحبضشاد يختهفخ  . د

 أسجبة ػذو اإلتًبو إٌ ٔخذد. 

 ال ٌُطجك

 

 

 يمتشحبد حٕل تطٌٕش انجشَبيح .2

 يمتشحبد حٕل تغٍٍش ٍْكم انجشَبيح )انٕحذاد/انسبػبد انًؼتًذح , انًمشساد اإلخجبسٌخ أٔ االختٍبسٌخ, ... انخ(  . أ

 . ال توجد

 ج . أَشطخ تطٌٕش طبلى انتذسٌس ٔ ثمٍخ انؼبيهٍٍ. 
 

 . استقطاب معٌدٌن ومعٌدات من الكادر الوطنً الممٌز 

 . ػمذ دٔساد تذسٌجٍخ يستًشح طٕال انؼبو ألػضبء ٍْئخ انتذسٌس ٔانؼبيهٍٍ فً انمسى 

 . تشدٍغ أػضبء ٍْئخ انتذسٌس نهًشبسكخ فً انًؤتًشاد ٔانُذٔاد انذاخهٍخ ٔانخبسخٍخ 

 أػضبء ٍْئخ انتذسٌس إلثشاء انُشبط انجحثً . دػى 
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  ْـ 36/1437. خطخ ػًم خذٌذح نهؼبو األكبدًًٌ 3

تبسٌخ إتًبو  انؼًم انًطهٕة

 انؼًم

 انًسؤٔل

 انهدُخ انؼهًٍخ  طٕال انؼبو . سًُبساد خبصخ ثذيح انتمٍُخ ثبنتذسٌس .

 ندُخ انًؼبيم  طٕال انؼبو  دٔساد تذسٌجٍخ ػهى ثشايح انًؼًم انحذٌثخ .

 سئٍس انمسى  ْـ 1437سثٍغ أٔل  تطوٌر مكتـبة القســم .

 سئٍس انمسى  ْـ 1437شؼجبٌ  وضع خطة استقطاب ألعضاء هٌئة تدرٌس سعودٌٌن ممٌزٌن .

لتدرٌبهم على المهارات عقد دورات تدرٌبٌة لطالب القسم 

 اللغوٌة األساسٌة .

 انهدُخ انؼهًٍخ طٕال انؼبو 

 سئــٍس انمسى  فتشاد اإلخبصح  الطالب , بالتنسٌق لهم مع معاهد دولٌة لتعلٌم اللغة .مساعدة 

 ندُخ خذيخ انًدتًغ  طٕال انؼبو  توسٌع أنشطة القسم لخدمة المجتمع .

 

 خبنذ ثٍ إثشاٍْى انسبنى .: أ. يُسك انجشَبيح

 ْـ 6/8/1435إتًبو انتمشٌش: انتٕلٍغ: ____________________________  تبسٌخ 

 ___ )ػًٍذ انكهٍخ / سئٍس انمسى( انًستهى: _______________________

 انتبسٌخ: ______________________

 يشفمبد 

حصٍهخ يمبٌٍس انتمٍٍى انخبصخ ثبنجشَبيح حست "يمبٌٍس انتمٍٍى انزاتً نجشايح انتؼهٍى انؼبنً", ٔانتً تى استكًبنٓب ْزا  -
 ( (. 2انؼبو )أَظش انجُذ ْـ )

 ( . 1يٕخض ثأٌخ تمًٍٍبد يٍ لجم انخشٌدٍٍ أٔ غٍشْى يٍ األطشاف انًؼٍُخ نٓزا انؼبو )أَظش انجُذ ْـ , -
 تمشٌش يمًٍٍٍّ يستمهٍٍ.  -

 


