
المقررات الدراسیة المعرفة على الالئحة
الدرجة العلمیة:- برنامج اللغات التطبقیة

صفحة 1من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 102:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الفن والمجتمع

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:2

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Art and Society :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الفن والمجتمع





  

(1)

 المقرر إجبارى

صفحة 2من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 103:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االنسان والبیئة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:3

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 0.00 100.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01UR 103 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اإلنسان والبیئة





  

(2)

 المقرر إجبارى

صفحة 3من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب 
رقمین عشریین 
لصالح الطالب

الحد 
األقصى 
للنقاط

الحد 
األدنى 
للنقاط

نجاح / 
رسوب

الحد األقصى 
للنسبة

الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

التقدیر

 ناجح 100.00 50.00 ناجح

 راسب 50.00 0.00 راسب

صفحة 4من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 104:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: التغذیة والصحة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:4

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01UR 104 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: التغذیة والصحة





  

(3)

 المقرر إجبارى

صفحة 5من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 105:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الوقایة في مجال طب األسنان

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:5

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01UR 105 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الوقایة في مجال طب األسنان





  

(4)

 المقرر إجبارى

صفحة 6من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 106:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: أمراض الكبد الفیروسیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:6

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Kabed :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: أمراض الكبد الفیروسیة





  

(5)

 المقرر إجبارى

صفحة 7من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 107:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الثقافة والتذوق الموسیقى

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:7

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الثقافة والتذوق الموسیقي





  

(6)

 المقرر إجبارى

صفحة 8من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 108:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االسعافات األولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:8

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االسعافات األولیة





  

(7)

 المقرر إجبارى

صفحة 9من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 109:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الصحة االنجابیة للجنسین

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:9

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Health :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الصحة االنجابیة للجنسین





  

(8)

 المقرر إجبارى

صفحة 10من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 110:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: التربیة الریاضیة وصحة المرأة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:10

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 إمتحان منتصف الفصل الدراسى

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 0.00 0.00 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: التربیة الریاضیة وصحة المرأة





  

(9)

 المقرر إجبارى

صفحة 11من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 111:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الثقافة الریاضیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:11

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الثقافة الریاضیة





  

(10)

 المقرر إجبارى

صفحة 12من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 112:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الزراعة وقضایا البیئة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:12

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الزراعة وقضایا البیئة





  

(11)

 المقرر إجبارى

صفحة 13من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 113:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المشروعات الزراعیة الصغیرة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:13

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المشروعات الزراعیة الصغیرة والمتوسطة





  

(12)

 المقرر إجبارى

صفحة 14من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 114:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حضارة االسكندریة عبر العصور

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:14

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 0.00 0.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

حضارة اإلسكندریة عبر العصور :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حضارة اإلسكندریة عبر العصور





  

(13)

 المقرر إجبارى

صفحة 15من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 115:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: التجارة االلكترونیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:15

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: التجارة اإللكترونیة





  

(14)

 المقرر إجبارى

صفحة 16من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 116:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المفاوضات الدولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:16

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Nations :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المفاوضات الدولیة





  

(15)

 المقرر إجبارى

صفحة 17من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 117:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: أسس الھندسة التربویة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:17

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Engin Basics :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: أسس الھندسة التربویة





  

(16)

 المقرر إجبارى

صفحة 18من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 118:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: القانون الدولى العام

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:18

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

XXX :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: القانون الدولي العام





  

(17)

 المقرر إجبارى

صفحة 19من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01EF102:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الكتابة المھنیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:20

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Writings :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الكتابة المھنیة





  

(18)

 المقرر إجبارى

صفحة 20من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01EF103:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تاریخ و جغرافیة مصر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:21

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

History of Egypt :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: تاریخ و جغرافیة مصر





  

(19)

 المقرر إجبارى

صفحة 21من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01EF104:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مشكالت المجتمع المصري

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:22

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Egyptian Troubles :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مشكالت المجتمع المصري





  

(20)

 المقرر إجبارى

صفحة 22من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01EF105:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االعالم المحلي و الدولي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:23

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

International and National Media :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: االعالم المحلي و الدولي
باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 23من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01EF106:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: إدارة المشاریع

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:24

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Project Managment :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: إدارة المشاریع
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 المقرر إجبارى

صفحة 24من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01EF107:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الفكر النقدي والتحلیلي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:25

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Nakd :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الفكر النقدي والتحلیلي





  

(23)

 المقرر إجبارى

صفحة 25من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO101:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلي إدارة األعمال

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:26

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO101 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلي إدارة األعمال
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 المقرر إجبارى

صفحة 26من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO102:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلى اإلدارة الدولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:27

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO102 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلى اإلدارة الدولیة
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 المقرر إجبارى

صفحة 27من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO103:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المنظمات واألسواق المالیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:28

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 1.00 60.00 0.00 0.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO103 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المنظمات واألسواق المالیة
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 المقرر إجبارى

صفحة 28من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO104:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األقتصاد

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:29

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO104 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األقتصاد





  

(27)

 المقرر إجبارى

صفحة 29من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO105:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األقتصاد الدولي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:30

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO105 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األقتصاد الدولي





  

(28)

 المقرر إجبارى

صفحة 30من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO106:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: أسس التسویق

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:31

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO106 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: أسس التسویق





  

(29)

 المقرر إجبارى

صفحة 31من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب 
رقمین عشریین 
لصالح الطالب

الحد 
األقصى 
للنقاط

الحد 
األدنى 
للنقاط

نجاح / 
رسوب

الحد األقصى 
للنسبة

الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

التقدیر

 ناجح 100.00 50.00 ناجح

 راسب 50.00 0.00 راسب

صفحة 32من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO107:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: التسویق الدولي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:32

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Internation Marketing :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: التسویق الدولي





  

(30)

 المقرر إجبارى

صفحة 33من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO108:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اإلدارة اإلستراتیجیة الدولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:33

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO108 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اإلدارة اإلستراتیجیة الدولیة





  

(31)

 المقرر إجبارى

صفحة 34من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO109:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: التنمیة األقتصادیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:34

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO109 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: التنمیة األقتصادیة





  

(32)

 المقرر إجبارى

صفحة 35من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO110:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األسواق الدولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:35

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO110 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األسواق الدولیة





  

(33)

 المقرر إجبارى

صفحة 36من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO111:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: العالقات الدولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:36

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO111 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: العالقات الدولیة





  

(34)

 المقرر إجبارى

صفحة 37من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO112:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: قانون األعمال

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:37

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO112 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: قانون األعمال





  

(35)

 المقرر إجبارى

صفحة 38من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO113:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: القانون التجاري الدولي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:38

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO113 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: القانون التجاري الدولي





  

(36)

 المقرر إجبارى

صفحة 39من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO114:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: قانون التكنولوجیا الحدیثة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:39

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO114 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: قانون التكنولوجیا الحدیثة





  

(37)

 المقرر إجبارى

صفحة 40من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO115:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: القانون البحري

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:40

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO115 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: القانون البحري





  

(38)

 المقرر إجبارى

صفحة 41من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO116:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل في العلوم السیاسیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:41

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO116 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل في العلوم السیاسیة





  

(39)

 المقرر إجبارى

صفحة 42من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO117:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: النظم الدبلوماسیة والقنصلیات

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:42

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO117 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: النظم الدبلوماسیة والقنصلیات





  

(40)

 المقرر إجبارى

صفحة 43من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO118:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اإلتفاقیات الدولیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:43

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO118 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اإلتفاقیات الدولیة





  

(41)

 المقرر إجبارى

صفحة 44من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO119:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االستشراق

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:44

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO119 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االستشراق





  

(42)

 المقرر إجبارى

صفحة 45من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO120:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االسالم وقضایا العصر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:45

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO120 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االسالم وقضایا العصر





  

(43)

 المقرر إجبارى

صفحة 46من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO121:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الروایة العربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:46

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO121 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الروایة العربیة





  

(44)

 المقرر إجبارى

صفحة 47من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO122:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األدب العربي المعاصر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:47

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO122 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األدب العربي المعاصر





  

(45)

 المقرر إجبارى

صفحة 48من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO123:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: قضایا في اإلعالم العربي المعاصر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:48

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO123 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: قضایا في اإلعالم العربي المعاصر





  

(46)

 المقرر إجبارى

صفحة 49من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO124:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:49

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO124 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 1





  

(47)

 المقرر إجبارى

صفحة 50من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO125:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 2

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:50

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO125 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 2





  

(48)

 المقرر إجبارى

صفحة 51من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO126:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:51

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 2 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO126 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 3





  

(49)

 المقرر إجبارى

صفحة 52من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO127:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 4

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:52

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO127 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة أجنبیة ثالثة 4





  

(50)

 المقرر إجبارى

صفحة 53من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO128:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تصمیم وتحریر وتلخیص المستندات

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:53

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO128 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: تصمیم وتحریر وتلخیص المستندات





  

(51)

 المقرر إجبارى

صفحة 54من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO129:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: التعبیرات اإلصطالحیة واألمثال

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:1.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:54

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة عملى

طرق التدریس

01PO129 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: التعبیرات اإلصطالحیة واألمثال





  

(52)

 المقرر إجبارى

صفحة 55من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO130:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: ترجمة التعبیرات اإلصطالحیة واألمثال(اللغة األجنبیة األولي)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:55

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO130 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: ترجمة التعبیرات اإلصطالحیة واألمثال(اللغة األجنبیة األولي)





  

(53)

 المقرر إجبارى

صفحة 56من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO131:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تصمیم وتوطین المواقع اإللكترونیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:56

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO131 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: تصمیم وتوطین المواقع اإللكترونیة





  

(54)

 المقرر إجبارى

صفحة 57من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO132:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: دراسات إسالمیة علوم القرآن

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:57

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO132 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: دراسات إسالمیة علوم القرآن





  

(55)

 المقرر إجبارى

صفحة 58من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO133:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: دراسات إسالمیة علوم التفسیر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:58

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO133 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: دراسات إسالمیة علوم التفسیر





  

(56)

 المقرر إجبارى

صفحة 59من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO134:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: دراسات إسالمیة علوم الحدیث

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:59

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO134 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: دراسات إسالمیة علوم الحدیث





  

(57)

 المقرر إجبارى

صفحة 60من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA -110:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حضارة البالد الناطقة بالعربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:61

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

xx :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حضارة البالد الناطقة بالعربیة





  

(58)

 المقرر إجبارى

صفحة 61من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-112:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغویات2 (معانى ومعاجم)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:62

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

lang2 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغویات2 (معانى ومعاجم)





  

(59)

 المقرر إجبارى

صفحة 62من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-201:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة فرنسیة3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:63

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

3rd Fr :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة فرنسیة3





  

(60)

 المقرر إجبارى

صفحة 63من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-203:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:64

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

En3 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة 3





  

(61)

 المقرر إجبارى

صفحة 64من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-205:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة عربیة3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:65

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Ar3 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة عربیة3





  

(62)

 المقرر إجبارى

صفحة 65من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA -209:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حضارة البالد الناطقة باالنجلیزیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:66

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

vv :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حضارة البالد الناطقة باالنجلیزیة





  

(63)

 المقرر إجبارى

صفحة 66من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-209:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغویات 3 (علم التراكیب)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:67

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Lang3 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغویات 3 (علم التراكیب)





  

(64)

 المقرر إجبارى

صفحة 67من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-202:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة فرنسیة4

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:68

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Fr4 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة فرنسیة4





  

(65)

 المقرر إجبارى

صفحة 68من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-204:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة4

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:69

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

En4 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة4





  

(66)

 المقرر إجبارى

صفحة 69من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-206:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة عربیة4

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:70

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Ar4 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة عربیة4





  

(67)

 المقرر إجبارى

صفحة 70من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-208:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلى الترجمة(عربي فرنسي عربي)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:71

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Translations2 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلى الترجمة(عربي فرنسي عربي)





  

(68)

 المقرر إجبارى

صفحة 71من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-210:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلى الترجمة (عربي-انجلیزى- عربي)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:72

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Translations :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلى الترجمة (عربي-انجلیزى- عربي)





  

(69)

 المقرر إجبارى

صفحة 72من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LA-212:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغویات 4 (لغویات الخطاب)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:73

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 2 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

lang4 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغویات 4 (لغویات الخطاب)





  

(70)

 المقرر إجبارى

صفحة 73من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-103:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: العامیة المصریة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:102

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 30.00 18.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR103 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: العامیة المصریة





  

(71)

 المقرر إجبارى

صفحة 74من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-107:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة ثانیة1

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:103

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 30.00 18.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR107 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة ثانیة1





  

(72)

 المقرر إجبارى

صفحة 75من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-109:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة ثالثة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:104

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR109 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة ثالثة 1





  

(73)

 المقرر إجبارى

صفحة 76من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-108:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة ثالثة2

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:109

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR108 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة ثالثة2





  

(74)

 المقرر إجبارى

صفحة 77من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-101:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الفصحي العربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:110

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 0.00 0.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR101 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الفصحي العربیة





  

(75)

 المقرر إجبارى

صفحة 78من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-105:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حضارة بالد اللغة الثانیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:112

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR105 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حضارة بالد اللغة الثانیة





  

(76)

 المقرر إجبارى

صفحة 79من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-201:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الفصحي العربیة3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:121

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR201 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الفصحي العربیة 3





  

(77)

 المقرر إجبارى

صفحة 80من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-203:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: العامیة المصریة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:122

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR203 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: العامیة المصریة 3





  

(78)

 المقرر إجبارى

صفحة 81من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-205:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حضارة بالد اللغة الثالثة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:123

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR205 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حضارة بالد اللغة الثالثة





  

(79)

 المقرر إجبارى

صفحة 82من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-207:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة ثانیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:124

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR207 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة ثانیة 3





  

(80)

 المقرر إجبارى

صفحة 83من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-209:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة ثالثة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:125

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR209 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة ثالثة 3





  

(81)

 المقرر إجبارى

صفحة 84من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAAR-202:كود المقرر

نوع المقرر: مقرر اساسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الفصحي العربیة 4

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:126

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01LAAR202 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الفصحي العربیة 4





  

(82)

 المقرر إجبارى

صفحة 85من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO136:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة اإلعالم

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO136 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:136

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 60.00 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01PO136 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة اإلعالم





  

(83)

 المقرر إجبارى

صفحة 86من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO137:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر غیر رسوبي وال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تاریخ التشریع والفكر القضائى االسالمى

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO137 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:137

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO137 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: تاریخ التشریع والفكر القضائى االسالمى





  

(84)

 المقرر إجبارى

صفحة 87من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO138:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األخطاء اللغویة الشائعة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO138 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:138

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO138 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األخطاء اللغویة الشائعة





  

(85)

 المقرر إجبارى

صفحة 88من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO139:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األسالیب اللغویة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO139 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:139

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 0.00 0.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO139 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األسالیب اللغویة





  

(86)

 المقرر إجبارى

صفحة 89من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO140:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نصوص من األدب العربي القدیم

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO140 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:140

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO140 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نصوص من األدب العربي القدیم





  

(87)

 المقرر إجبارى

صفحة 90من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO141:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الخطوط العربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO141 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:141

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO141 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الخطوط العربیة





  

(88)

 المقرر إجبارى

صفحة 91من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO142:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تاریخ الفنون العربیة واالسالمیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO142 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:142

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO142 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: تاریخ الفنون العربیة واالسالمیة





  

(89)

 المقرر إجبارى

صفحة 92من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO143:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المتاحف ومعالجة المعلومات

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO143 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:143

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO143 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المتاحف ومعالجة المعلومات





  

(90)

 المقرر إجبارى

صفحة 93من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO144:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: السینما العالمیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO144 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:144

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO144 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: السینما العالمیة





  

(91)

 المقرر إجبارى

صفحة 94من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO145:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: السینما العربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO145 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:145

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO145 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: السینما العربیة





  

(92)

 المقرر إجبارى

صفحة 95من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO146:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األدب العالمي

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO146 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:146

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO146 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األدب العالمي





  

(93)

 المقرر إجبارى

صفحة 96من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO147:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي الفصحي والعامیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO147 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:147

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 1.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 1.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

باسم الطالب 1 2.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 0.00 0.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 60.00 2.00 مجموعة عملى

طرق التدریس

01PO147 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي الفصحي والعامیة





  

(94)

 المقرر إجبارى

صفحة 97من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO148:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللغة اإلسبانیة المختصة بالقانون

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO148 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:148

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO148 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللغة اإلسبانیة المختصة بالقانون





  

(95)

 المقرر إجبارى

صفحة 98من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO149:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللغة اإلسبانیة المختصة بالتكنولوجیا

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:149

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO149 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللغة اإلسبانیة المختصة بالتكنولوجیا





  

(96)

 المقرر إجبارى

صفحة 99من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO150:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللغة اإلسبانیة المختصة بالسیاحة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO150 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:150

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO150 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللغة اإلسبانیة المختصة بالسیاحة





  

(97)

 المقرر إجبارى

صفحة 100من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO151:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللغة اإلیطالیة المختصة بالسیاحة

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO151 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:151

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO151 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللغة اإلیطالیة المختصة بالسیاحة





  

(98)

 المقرر إجبارى

صفحة 101من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO152:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللغة اإلیطالیة المختصة بالقانون

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO152 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:152

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO152 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللغة اإلیطالیة المختصة بالقانون





  

(99)

 المقرر إجبارى

صفحة 102من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO153:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللغة اإلیطالیة المختصة بالتكنولوجیا

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO153 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:153

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO153 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللغة اإلیطالیة المختصة بالتكنولوجیا





  

(100)

 المقرر إجبارى

صفحة 103من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO154:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: ایطالیا الیوم

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO154 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:154

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

بالرقم السري 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO154 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: ایطالیا الیوم





  

(101)

 المقرر إجبارى

صفحة 104من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO155:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO155 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:155

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO155 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 1





  

(102)

 المقرر إجبارى

صفحة 105من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO156:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الثقافة واألدب األسباني

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO156 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:156

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO156 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الثقافة واألدب األسباني





  

(103)

 المقرر إجبارى

صفحة 106من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO157:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO157 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:157

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO157 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 1





  

(104)

 المقرر إجبارى

صفحة 107من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO158:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الثقافة واألدب اإلیطالي

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO158 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:158

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO158 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الثقافة واألدب اإلیطالي





  

(105)

 المقرر إجبارى

صفحة 108من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO159:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 2

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO159 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:159

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO159 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 2





  

(106)

 المقرر إجبارى

صفحة 109من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO160:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO160 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:160

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO160 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 3





  

(107)

 المقرر إجبارى

صفحة 110من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO161:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 4

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO161 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:161

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO161 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات األسبانیة 4





  

(108)

 المقرر إجبارى

صفحة 111من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO162:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 2

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO162 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:162

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO162 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 2





  

(109)

 المقرر إجبارى

صفحة 112من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO163:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO163 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:163

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO163 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 3





  

(110)

 المقرر إجبارى

صفحة 113من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO164:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 4

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO164 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:164

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO164 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نادي القراءات االیطالیة 4





  

(111)

 المقرر إجبارى

صفحة 114من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO165:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلي الترجمة (من وإلي االیطالیة)

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO165 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:165

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO165 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلي الترجمة (من وإلي االیطالیة)





  

(112)

 المقرر إجبارى

صفحة 115من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO166:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO166 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:166

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO166 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 1





  

(113)

 المقرر إجبارى

صفحة 116من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO167:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 2

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO167 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:167

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO167 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 2





  

(114)

 المقرر إجبارى

صفحة 117من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO168:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO168 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:168

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO168 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 3





  

(115)

 المقرر إجبارى

صفحة 118من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO169:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 4

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO169 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:169

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO169 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة اإلیطالیة 4





  

(116)

 المقرر إجبارى

صفحة 119من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO170:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO170 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:170

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO170 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 1





  

(117)

 المقرر إجبارى

صفحة 120من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO171:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 2

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO171 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:171

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO171 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 2





  

(118)

 المقرر إجبارى

صفحة 121من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO172:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO172 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:172

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO172 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 3





  

(119)

 المقرر إجبارى

صفحة 122من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01PO173:كود المقرر

نوع المقرر: متطالبات التخصص الرئیسي

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 4

عدد وحدات المقرر: 1.00

01PO173 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:173

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز 1

برقم الجلوس 1 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 كویز2

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  مجموعة

طرق التدریس

01PO173 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المحادثة األسبانیة 4





  

(120)

 المقرر إجبارى

صفحة 123من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغات التطبیقیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01UR 101:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حقوق االنسان

عدد وحدات المقرر: 1.00

01UR 101 :محتویات المقرر باإلنجلیزیة

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغات التطبیقیھ

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:1000

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب: 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسور یمكن التبدیل مع مقررات أخرى

ھل یخدم التخصص

طریقة الرصد عدد أوراق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى

النھایة 
الصغرى

النھایة العظمى طریقة التقییم

برقم الجلوس 1 2.00 100.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

طرق التقییم

التجھیزات 
المستخدمة

مقرر 
مشترك

مؤشر توزیع 
الوحدات

إجمالى عدد 
مرات 
الحضور

عدد وحدات 
التدریس

قیمة وحدة 
التدریس

عدد الساعات 
االسبوعیة

مجموعة /  
سكشن

طریقة التدریس

  24 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

01UR 101 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حقوق اإلنسان
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 المقرر إجبارى

صفحة 124من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



تقدیرات المقرر
یحسب ألقرب 
رقمین عشریین 
لصالح الطالب

الحد 
األقصى 
للنقاط

الحد 
األدنى 
للنقاط

نجاح / 
رسوب

الحد األقصى 
للنسبة

الحد األدنى 
للنسبة

الحد األقصى 
للدرجة

الحد األدنى 
للدرجة

التقدیر

 ناجح 100.00 50.00 ناجح

 0.00 0.00 راسب 50.00 0.00 0.00 0.00 راسب

صفحة 125من 125 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب


