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 ة العلوو الرتبويةكلي

 

 َثذج ػٍ انكهُح:

نُا ؽــات  أسبع١ ْؼ٦ت ايه١ًٝ َٓز تأطٝع اؾاَع١، ٚمتٓح دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يفُأ

ٚؽشد املعًُني ٚايذلبٜٛني ٚاملختـني  ، ٚؾشعٞ أطايٝب تذسٜع )تشب١ٝ( ه٬ه١ دبًَٛاتمتٓح 

بأذذث اطذلاتٝحٝات ايتعًِٝ ٚايتهٓٛيٛجٝا ٚايكادسٜٔ ع٢ً  املًُني ٚتشبًٜٛا امل٪ًٖني أنادميًٝا

َٚٛاج١ٗ املؼه٬ت ٚإْتاد  َعاؾ١عٔ ايُٓط١ٝ ٚقٝاد٠ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ يف إطاس  ايتؿهرل بعٝذًا

  املعشؾ١ عٔ طشٜل ايبر  ايعًُٞ.
 :انزؤَح

اٱبذاع ٚايتُٝض يف تضٜٚذ اجملتُع بايهؿا٤ات ٚايكٝادات امل٪١ًٖ عًًُٝا ًَٚٗٓٝا ٚعثًٝا يف كتًـ 

َٝادٜٔ ايعٌُ ايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞ ٚاٱسػادٟ، مٛ دٚس سٜادٟ باسص يف ب٦ٝات ٚأْظ١ُ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ايشزل١ٝ ٚغرل ايشزل١ٝ. ٚايتعًِ
 انزطانح:

ٚاملشػذٜٔ، يف فا٫ت ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ املعًُني ايذلبٜٛني ٚإعذاد ٚتأٌٖٝ طاق١ بؼش١ٜ َ٪١ًٖ َٔ 

ٚايٓؿظ١ٝ ٚاٱسػاد١ٜ، املٛانب١ يًتطٛسات ايذلب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ املػاٜش٠، ٚاٱطٗاّ ايؿاعٌ 

خ٬ٍ تكذِٜ بشاَخ تع١ًُٝٝ ٚإسػاد١ٜ ٚتذسٜب١ٝ  َٔ، ٚاملتُٝض يف فاٍ ايبر  ايعًُٞ ايتطبٝكٞ

َتٓٛع١ َٚتها١ًَ َٚتُٝض٠ مبرتٛاٖا ايعًُٞ ايتطبٝكٞ، ٚؾل أؾلٌ مماسطات ايتعًِٝ املؿتٛل، 
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ٚايتعًِٝ املذَخ، ٚتعضٜض ب١٦ٝ ايبر  ايعًُٞ ايٓٛعٞ يف إطاس َٔ ايتؿاعٌ اجملتُعٞ، ٚايتعإٚ 

 اؾٛد٠ ٚايتُٝض".  ٚايؼشان١ ٚتبادٍ اـدلات، ٚؾل أذذث َعاٜرل 

 األهذاف:

 تٓبثل أٖذاف ٖزٙ ايه١ًٝ َٔ ؾًظؿ١ اؾاَع١، ٚا٫ذتٝاجات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايؿًظط١ٝٓٝ، ٚأبشصٖا 

يف  ٚاملختـني سؾذ اجملتُع بايطاقات ايبؼش١ٜ امل٪١ًٖ َٔ ايذلبٜٛني ٚاملعًُني ٚاملشػذٜٔ .7

يًتطٛسات ايذلب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ  فا٫ت ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ ٚاٱسػاد١ٜ املٛانب١

 املػاٜش٠.
باملٛاد ٗا اٱطٗاّ يف تطٜٛش َٓظ١َٛ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ؾًظطني َٚٓاٖحٗا عٔ طشٜل دعُ .2

ايتع١ًُٝٝ املتطٛس٠ ػه٬ً َٚلًُْٛا، ذت٢ تهٕٛ أدٚات ؾاع١ً يف إمنا٤ ػخـ١ٝ اٱْظإ 

 ٚتطٜٛش قذسات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ. ،ايؿًظطٝا
 اّ ايؿاعٌ ٚاملتُٝض يف فا٫ت ايبر  ايعًُٞ ٚايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞ ٚاٱسػادٟ ايتطبٝكٞ.اٱطٗ .7
تطٜٛش ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚب٦ٝات ٚأْظ١ُ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايشزل١ٝ ٚغرل ايشزل١ٝ ٚؾل أذذث  .1

 َعاٜرل اؾٛد٠ ٚايتُٝض.
١ٝ ًَٗٓٝا ؾاعً أنثشاملٗاسات ٚا٫ػاٖات ا٫هاب١ٝ مٛ امل١ٓٗ اييت ػعًِٗ إنظابِٗ  .5

 .ٚػخـًٝا

تعضٜض ايع٬ق١ َع اجملتُع احملًٞ َٚ٪طظات٘ يف إطاس َٔ ايؼشان١ اٱطذلاتٝح١ٝ َع  .6

 امل٪طظات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ.
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 :انذرخاخ انًًُىحح
، إكاؾ١ إىل دسج١ ؾشعٞ دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف ناؾ١ ايدلاَخ يذٜٗا ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ متٓح

ٚاؾذاٍٚ  .ؽــات غرل ايذلب١ٝ، ٚدبًَٛات ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛيطًب١  (تشب١ٝأطايٝب تذسٜع )

  َٚتطًبات اؾاَع١ ٚايه١ًٝ خاٯت١ٝ تبني تٛصٜع ايظاعات املعتُذ٠ ع٢ً ايدلاَ

 ذىسَغ انظاػاخ انًؼرًذج ػهً انثزايح
 

 الربىامج 

 االكادميي

 

 ىوع املقرر

 )املتطلبات(  

املرحلة 

 األشاشية األوىل

 "معله صف"

ية تعليه الرتب

 اإلشالمية

تعليه 

 االجتناعيات

الرتبية 

 اخلاصة

مصادر التعله 

وتكيولوجيا 

 التعليه

 الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة

 ميفرد

رئيصي 

 /

 فرعي

 ميفرد

رئيصي 

 /

 فرعي

 ميفرد

رئيصي 

 /

 فرعي

 ميفرد
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 فرعي

 ميفرد

رئيصي 

/ 

 فرعي
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  يرطهثاخ انجايؼح

 ( طاػح يؼرًذج:18يرطهثاخ انجايؼح االخثارَح )

رقه 

 املقرر

 ٌ املقررعيوا

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 2 2 تعًِ نٝـ تتعًِ 1111

 - 1 2 3 اؿاطٛب 1112

 - - 3 3 تاسٜخ ايكذغ 1114

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1113

 - - 3 3 ؾًظطني ٚايكل١ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ 1215

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫ط١َٝ٬ 1216

 - 1 17 18 اجملُٛع

 

 يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح

 ( طاعات َعتُذ٠ َٔ املكشسات ا٫ت١ٝ   3ٜذسغ ايطايب )

 عيواٌ املقرر رقه املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 اؿشن١ ا٭طرل٠ 1217

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 1211

 - - 3 3 اؿلاسات ايبؼش١ٜ َٚٓحضاتٗا 1311

 - - 3 3 املظ٪ٚي١ٝ اجملتُع١ٝ 1316
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 يرطهثاخ انكهُح: 

 طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ  18تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 صابقاملتطلب ال األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 * املٓٗاد ايذلبٟٛ 5113

 - - 3 3 عًِ ايٓؿع ايذلبٟٛ 5114

 - 1 2 3 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 5311

 5311 - 3 3 *تـُِٝ ايتذسٜع * 5312

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

 - - 3 3 ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ ٚايتعًِٝ 5321

  1 17 18 اجملُٛع

طاعات  3( )5214غ طًب١ ايذلب١ٝ اـاؿ١ بذ٫ َٓ٘ َكشس طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعا١َ )* ٜذس

 َعتُذ٠ ْظشٟ(

 ٚأطايٝب تذسٜظٗا، ٜٚذسطٕٛ بذ٫ َٓ٘ َكشس * ٜظتث٢ٓ َٔ دساطت٘ طًب١ ؽـف ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ *

(5353)   E.L.T Methodology (I) 
 

 ايتدصص ت اييت تٛفسٖ  ايه١ًٝ:

 "َعًِ ؿـ".   طاط١ٝ ا٭ٚىلاملشذ١ً ا٭ .1

 تعًِٝ ايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬. .2

 تعًِٝ ا٫جتُاعٝات. .3

 ايذلب١ٝ اـاؿ١. .4

5. .ِ  َـادس ايتعًِ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًٝ

 

 :ن١ًٝ ايدًّٛ ايرتب١ٜٛ  بًَٛ ت

 .دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ .1

 دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١. .2

 .ايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞدبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ا٫سػاد  .3
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 :يرطهثاخ انكهُحىصُف ذ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3املٓٗ ز ايرتبٟٛ:  5113

ٜشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة٢ َؿٗةةّٛ املٓٗةةاد ايذلبةةٟٛ، عٓاؿةةش املٓٗةةاد ايذلبةةٟٛ، أطةةع املٓٗةةاد،    

 تـُِٝ املٓٗاد ٚتكٛمي٘، تطبٝل املٓٗاد ٚتطٜٛشٙ، ايهتاب املذسطٞ ٚديًٝ٘.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ٟٛ:اًِ ايٓدظ ايرتب  5114

 َباد٤٣ عًِ ايٓؿع 3111َتطًب طابل 

ٜٗذف ٖزا املكشس اىل  تكذِٜ َاد٠ ع١ًُٝ يًطايب عٔ أبشص ايبرٛث ٚايٓظشٜةات ايةيت تؼةهٌ    

ايتعًِٝ، ٜٚتلُٔ  املٓر٢ ايظةًٛنٞ ؾةاملعشيف، هةِ املعةشيف ا٫جتُةاعٞ،       –ا٭طاغ يع١ًُٝ ايتعًِ 

يثكايف، ٚنةزيو ايٓظشٜةات اؿذٜثة١ ، ٚايتطبٝكةات ايذلبٜٛة١ شلةزٙ       ٚؿ٫ًٛ إىل املٓر٢ ا٫جتُاعٞ ا

ايٓظشٜةةات. ٚاطةةتعشاض ايب٦ٝةة١ ايذلبٜٛةة١ ٚطةةشم ايتةةذسٜع ٚايبٛاعةة  عًةة٢ كتًةةـ أْٛاعٗةةا ٚعًةة٢       

كتًـ ا٭ؾشاد ٚايذاؾع١ٝ ٚاْتكةاٍ أهةش ايةتعًِ ٚايتةذسٜب، ٚايةزانش٠ ايبعٝةذ٠ ٚايكشٜبة١ ٚايٓظةٝإ،         

، نُةةا ٜظةةع٢ ٖةةزا املكةةشس اىل إنظةةاب ايطايةةب املعشؾةة١     ٚايةةزنا٤ ٚذةةٌ املؼةةه٬ت ٚاٱبةةذاع  

       ٗ ٚايؿةشٚم   ِاملتخــ١ بطشم تعًِ ٚتعًةِٝ ايطًبة١ َةشاعٝني يف ريةو قةذساتِٗ َٚٝةٛشلِ ٚاطةتعذادات

 ايؿشد١ٜ املٛجٛد٠ بِٝٓٗ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3طسا٥ل ايتدزٜظ ٚايتدزٜب ايد ١َ:  5214

" ٚدٚسٖةةةا يف إلةةةال عُةةةٌ املعًةةةِ، ٚطشا٥ةةةل  ٜتٓةةةاٍٚ ٖةةةزا املكةةةشس َؿٗةةةّٛ " طشٜكةةة١ ايتةةةذسٜع

ايتؿهرل ٚايٓظشٜات اييت ميهٔ إٔ تعتدل أطاطًا يطشا٥ل ايتذسٜع ٚايتةذسٜب املختًؿة١، ٚاملُٗةات    

اييت ٜكّٛ بٗا املعًِ قبٌ ايؼشٚع يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ يف أهٓا٥ٗا ٚبعذٖا، ٚػشل َؿـٌ ٭ػٗش طشا٥ةل  

١ بضٜةةاد٠ ؾعايٝةة١ ٖةةزٙ ايطشا٥ةةل ٚنؿاٜةة١ املةةذسغ   ايتةةذسٜع ٚايتةةذسٜب ايعاَةة١ ٚاٱجةةشا٤ات ايهؿًٝةة 

 ٚاملذسب يف تٛظٝؿٗا يتركٝل أٖذاف ايتعًِٝ ٚايتذسٜب.

 اًُٞ( 1ْعسٟ,  2ض ا ت َدتُد٠   3تهٓٛيٛدٝ  ايتدًِٝ:  5311

ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تُٓٝةة١ اؿـةة١ًٝ املعشؾٝةة١ ٚاملٗاسٜةة١ اـاؿةة١ بتهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ،       

ـ  ات ايتعًُٝٝةة١ يف عًُةةٝيت ايتعًةةِٝ ٚايةةتعًِ، ٚريةةو َةةٔ خةة٬ٍ   ايتكٓٝةة ٚميهةةٔ ايطايةةب َةةٔ تٛظٝةة

تعشكةة٘ يًُؿةةاِٖٝ ايش٥ٝظةة١ يف تهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ، ٚأيةةٛإ َةةٔ ا٭ْؼةةط١ ايتعًُٝٝةة١ ٚايٛطةةا٥ط        

 املتعذد٠ ٚاملٓٗاد ايتهٓٛيٛجٞ ٚايتـُِٝ ايتعًُٝٞ ٚاؿاطٛب ٚا٫ْذلْت.
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 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3تصُِٝ ايتدزٜظ:  5312

 ايتعًِٝتهٓٛيٛجٝا  5311ل َتطًب طاب

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً َا١ٖٝ تـُِٝ ايتعًِٝ، ٚاـًؿ١ٝ ايٓظشٜة١ يعًةِ تـةُِٝ ايتعًةِٝ،         

ٚمنارجةة٘، ٚؼذٜةةذ ا٭ٖةةذاف ايذلبٜٛةة١ ايعاَةة١ ٚا٭ٖةةذاف ايظةةًٛن١ٝ اـاؿةة١، ٚؼًٝةةٌ ايؼةةشٚ   

     ٚ تـةُِٝ ا٫ختبةاسات   اـاسج١ٝ ٚايذاخ١ًٝ يًتعًِٝ، ٚؼًٝةٌ احملتة٣ٛ ايتعًُٝةٞ، َٚبةاد٨ تٓظُٝة٘، 

ايترـةةة١ًٝٝ، ٚؼذٜةةةذ اطةةةذلاتٝحٝات ايتعًةةةِٝ، ٚؼذٜةةةذ املةةةٛاد ايتعًُٝٝةةة١، ايٛطةةةا٥ٌ، ٚا٭ْؼةةةط١  

 ايذلب١ٜٛ، ٚتـُِٝ املٓؼطات ايعك١ًٝ، ٚتـُِٝ عًُٝات ايتكِٜٛ ايتؼهًٝٞ، ٚايتكِٜٛ اؾُعٞ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠  3:  َٓ ٖر ايبشح ايدًُٞ 5313

ذةةٌ املؼةةه٬ت جةةذ٣ٚ ٚؾاعًٝةة١، ؾٗةةٛ ٜتظةةِ     أطةةايٝبثةةش ايبرةة  ايعًُةةٞ ٖةةٛ أن  أطةةًٛب

بايتٓظِٝ ٚايٛكةٛل ٚاملٛكةٛع١ٝ ٚٚكةع ايبةذا٥ٌ أَةاّ َعةاٜرل يتكةِٜٛ ؾاعًٝتٗةا ٚجةذٚاٖا يف ؿةٛس٠           

٘ َٛكٛع١ٝ بعٝذ٠ عةٔ املة٪هشات ايؼخـة١ٝ ٚايزاتٝة١، يةزا وتةاد        نةٌ ؾةشد ملٛاجٗة١ َؼةانً٘      إيٝة

 ٚؼذٜاتٗا.

املٗةةاسات اي٬صَةة١  ٚإنظةةابٖ٘خ ايبرةة  ٚ طشا٥كةة٘ ٜٚٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبٓةةا  

يًكٝاّ بايبر ، ٚريو َةٔ خة٬ٍ دساطةت٘ يًُٛكةٛعات ا٭طاطة١ٝ اٯتٝة١  َٓةاٖخ ايبرة   َاٖٝتة٘          

ٚأْٛاع٘، َؼه١ً ايبر  ٚؿٝاغ١ ايؿشكٝات ٚتـُِٝ ايبر ، ٚاجملتُع ٚايعٝٓة١، ٚأدٚات عةع   

 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب١ تكشٜش ايبر .

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ٚايتكِٜٛ يف ايتدًِ ٚايتدًِٝ:  ايكٝ ع 5321

ٜتٓةةةاٍٚ ٖةةةزا املكةةةشس املؿةةةاِٖٝ ا٭طاطةةة١ٝ يف عًُٝةةة١ ايكٝةةةاغ ٚايتكةةةِٜٛ،  ٚدٚس ايكٝةةةاغ        

( ايتخطةةةٝط 1ٚايتكةةةِٜٛ يف ايتةةةذسٜع، ٚفةةةا٫ت ايكٝةةةاغ ٚأطةةةايٝب٘، ٚبٓةةةا٤ اختبةةةاس ايترـةةةٌٝ ) 

(، ٚإخةةةةشاد ا٫ختبةةةةاس 3تبةةةةاس ايترـةةةةٌٝ )(، ٚبٓةةةةا٤ اخ2ي٬ختبةةةةاس، ٚبٓةةةةا٤ اختبةةةةاس ايترـةةةةٌٝ ) 

 ٚتـرٝر٘، ٚخـا٥ف ا٫ختباس اؾٝذ، ٚأطاطٝات اٱذـا٤ يف ع١ًُٝ ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ.

5353  ELT Methodology (1) (ْعسٟ 3  ٠ض ا ت َدتُد 3     

Prerequisite 5259  Communication Skills  

This course aims at acquainting the students with the various 

methods and approaches of teaching English as a foreign language. 
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Student should be exposed to both the psychological and linguistic 

orientation of each method / approach with concentration on current 

practices, mainly communicative language teaching methods. 

 

 

 


