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 وصف المقرر 

 

 ةكلية شط العرب الجامع المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية  / المركز  علميالقسم ال .2

 لة الثالثة المرح / الشعر رمز المقرر  اسم / .3

 حضوري+ الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2023-2022 الفصل / السنة  .5

 ساعة  90 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .6

 28/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف المقرر  .8

 نكليزيةغة االتطوير الل

 تطورهو و نشأته تعريف الطالب ابلشعر االتكليزي 

 ثقايف واثره االجتماعي والطور الشعر االنكليزي تاتريخ و ن مبعلومات مهمة عإثراء الطالب 

 

 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

   االهداف المعرفية -أ
بغية   فسيرات عدة لذلكت كشفمضمون النص واعداد طالب قادر على فهم اللغة االدبية وفهم   -1أ

 الوصول لما يقصده الكاتب 

 ة لتطوير لغته ء الطالب بمفردات لغوياثرا -2أ

عات مجتمة الفرد من خالل دراسة الوتاثير العوامل السياسية والثقافية على حياماعي جتفهم الواقع اال -3أ

 سومة بطريقة خيالية ادبيةالمر
  

   المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 نكليزية باللغة االبة قصائد تاى كجيع الطالب علتش – 1ب

 شعراء من ضمن مادة المنهجتقديم شعراء من مختلف الثقافات ومقارنتهم بشجيع الطالب على ت – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 ) داتا شو( زة العرض اجه من خالللدروس بشكل ملخص عرض ا -1

 ح الفريق ل مجاميع صغيرة لغرض تشجيع العمل بروى  شكتقسيم الطالب عل -2

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 جة االمتحانية لكل مشارك في النشاطات الصفية والالصفية درجات تضاف الى الدر

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 واجز بين الطلبةفريق وكسر الحخلق روح ال -1ج

 نةكتشاف طاقاتهم الكاماخلق فضاءات واسعة للطلبة لغرض  -2ج

 توحة قشة المفالمناوجهات النظر وى تقديم تشجيع الطالب عل -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 ى شكل مجموعاتيم الطلبة علتقس

 

 

 طرائق التقييم     

 

 ه النشاطات الطالبيةاحتساب درجات تشجيعية الستمرار هذ



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 ان كليزية قدر االمكحدث باللغة االنمن التكين الخريج تم -1د

   كليزيةللغة االن مدرسين مدرسين قادرين على العمل كاعداد  -2د
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع
مخرجات التعلم  

 المطلوبة
اسم الوحدة /  

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 الكتروني  /ضوريح الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 1
اختبارات شفوية  

 ية وتحرير

 الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 2
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح

 ية وتحرير

 الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 3
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح

 ية وتحرير

 الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 4
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح

 ية وتحرير

 الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 5
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح

 ية وتحرير

 الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 6
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 7
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 8
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 9
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 10
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 11
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 12
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 13
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 14
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 15
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 16
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 17
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 18
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 19
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر  ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 20
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 تية  البنية التح .11

  تب المقررة المطلوبة الك -1

 راجع الرئيسية )المصادر( الم -2

1- William Wordsworth: The Major Works. 
by Stephen Gill (editor) 

2- Samuel Taylor Coleridge: The Major 
Works. by H. J. Jackson (Editor) 

3- Willam Blake: Selected Poetry. by 
Nicholas Shrimpton & William Blake. 

4- Percy Bysshe Shelley: The Major Works. 
by Michael O'Neill (Editor) & Zachary 
Leader (Editor) 

5- John Keats: The Major Works. 

 

راجع التي يوصى بها الكتب والم (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 21
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 22
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 23
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 24
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 25
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 26
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 27
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 28
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 29
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير

 ة كالوريوس لغة انكليزيب 3 30
اختبارات شفوية   الكتروني  /ضوريح الشعر 

 ية وتحرير
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المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   ( ب

 .....، 

 
 

https://www.sparknotes.com 
  
 

https://www.gradesaver.com 
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