
المقررات الدراسیة المعرفة على الالئحة
الدرجة العلمیة:- الیسانس اللغھ االنجیزیة

صفحة 1من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E201:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الكتابة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:1

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Writing :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الكتابة





  

(1)

 المقرر إجبارى

صفحة 2من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

Hr 010:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات الجامعة

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حقوق االنسان

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

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 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 60.00 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

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

 راسب 100.00 50.00 ناجح

 راسب 50.00 0.00 راسب

Hr 010 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حقوق اإلنسان





  

(2)

 المقرر إجبارى

صفحة 3من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E203:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الترجمة 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Translation1 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الترجمھ (1)





  

(3)

 المقرر إجبارى

صفحة 4من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E204:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل الى علم اللسانیات

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Introduction to Linguistics :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل الى علم اللسانیات





  

(4)

 المقرر إجبارى

صفحة 5من 67 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 6من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E205:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الحضارة الكالسیكیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Classical Civilisation :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الحضارة الكالسیكیة





  

(5)

 المقرر إجبارى

صفحة 7من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E206:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل الى االدب

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Introduction to Literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل الى االدب





  

(6)

 المقرر إجبارى

صفحة 8من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E207:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الصوتیات و الفونولوجیا

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 30.00 0.00 0.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Phonetics and Phonology :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الصوتیات و الفونولوجیا





  

(7)

 المقرر إجبارى

صفحة 9من 67 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 10من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E208:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة اوربیة ثانیة (فرنسى - المانى )

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 30.00 15.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Second European Language French  German وصف المقرر بالعربیة: لغة اوربیة ثانیة (فرنسى - المانى )
:وصف المقرر باإلنجلیزیة 





  

(8)

 المقرر إجبارى

صفحة 11من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E209:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الحضارة الغربیة (1)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 1 0.00 200.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Western civilization 1 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الحضارة الغربیة (1)





  

(9)

 المقرر إجبارى

صفحة 12من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E210:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات كلیة

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: متطلب كلیھ

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: الفرنسیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 30.00 0.00 0.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 درجة للحضور والمواظبة

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

PreCollege :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: متطلب كلیھ





  

(10)

 المقرر إجبارى

صفحة 13من 67 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 14من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E211:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب الكالسیكى

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 30.00 0.00 0.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Classic literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االدب الكالسیكى





  

(11)

 المقرر إجبارى

صفحة 15من 67 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 16من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E212:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب االنجلیزى فى القرن( 16)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:12

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

المقررات السابقة للمقرر :

E206 - مدخل الى االدب

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

باسم الطالب 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 30.00 0.00 0.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

16th Century English Literature :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: االدب االنجلیزى فى القرن( 16)
باإلنجلیزیة 





  

(12)

 المقرر إجبارى

صفحة 17من 67 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 18من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E213:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: رسوبى ال یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مھارات اللغة العربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

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: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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00 تحریرى

برقم الجلوس 1 1.00 50.00 30.00 0.00 0.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Arabic language skills :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مھارات اللغة العربیة





  

(13)

 المقرر إجبارى

صفحة 19من 67 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 20من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E214:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الحركات االدبیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 2.00 50.00 30.00 15.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

  3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Literary movements :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الحركات االدبیة





  

(14)

 المقرر إجبارى

صفحة 21من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E215:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب االنجلیزى فى القرن17

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 2.00 50.00 30.00 15.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

17th Century English Literature :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: االدب االنجلیزى فى القرن17
باإلنجلیزیة 





  

(15)

 المقرر إجبارى

صفحة 22من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E216:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الكتابة البحثیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 2.00 50.00 30.00 15.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Writing research :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الكتابة البحثیة





  

(16)

 المقرر إجبارى

صفحة 23من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E217:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الحضارة الغربیة (2)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:17

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

المقررات السابقة للمقرر :

E209 - (1) الحضارة الغربیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Western civilization 2 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الحضارة الغربیة (2)





  

(17)

 المقرر إجبارى

صفحة 24من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E218:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الترجمة (2)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:18

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

المقررات السابقة للمقرر :

E203 - (1) الترجمھ

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Translation 2 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الترجمة (2)





  

(18)

 المقرر إجبارى

صفحة 25من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E219:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب االنجلیزى فى القرن (18)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:19

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

18th Century English Literature :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: االدب االنجلیزى فى القرن (18)
باإلنجلیزیة 





  

(19)

 المقرر إجبارى

صفحة 26من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E220:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الروایة فى العصر الفیكتوري

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 100.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Novel in the Victorian era :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الروایة فى العصر الفیكتوري





  

(20)

 المقرر إجبارى

صفحة 27من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E221:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الروایة الجدیثة وراوایة ما بعد الحداثة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

The Modern Postmodern Novel :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: الروایة الحدیثة وراوایة ما بعد الحداثة
باإلنجلیزیة 





  

(21)

 المقرر إجبارى

صفحة 28من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E222:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الشعر الرومانسي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Romantic Poetry :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الشعر الرومانسي





  

(22)

 المقرر إجبارى

صفحة 29من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E223:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الشعر الفیكتوري والحدیث

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Victorian and Modern Poetry :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: الشعر الفیكتوري والحدیث
باإلنجلیزیة 





  

(23)

 المقرر إجبارى

صفحة 30من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E224:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: المسرح الحدیث

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Modern Drama :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: المسرح الحدیث





  

(24)

 المقرر إجبارى

صفحة 31من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E225:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الحضارة الغربیة 3

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:25

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

المقررات السابقة للمقرر :

E217 - (2) الحضارة الغربیة

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Western Civilization 3 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الحضارة الغربیة 3





  

(25)

 المقرر إجبارى

صفحة 32من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E226:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: النقد االدبى

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:26

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

المقررات السابقة للمقرر :

E214 - الحركات االدبیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Literary Criticism :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: النقد االدبى
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 المقرر إجبارى

صفحة 33من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E227:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: شكسبـیر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Shakespeare :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: شكسبـیر
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 المقرر إجبارى

صفحة 34من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E228:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: دراسات المراة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:3.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 3.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Women Studies :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: دراسات المراة
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 المقرر إجبارى

صفحة 35من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E229:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مختارات من االدب العالمي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Selections of World Literature :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: مختارات من االدب العالمي
باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 36من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E230:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: األدب الـمـقارن

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.50

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 1.50 مجموعة عملى

  24 4.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

Comparative Literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: األدب الـمـقارن
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 المقرر إجبارى

صفحة 37من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E231:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب االمریكي فى القرن 19

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

19th Century American Literature :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: االدب االمریكي فى القرن 19
باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 38من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E232:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب االمریكي الحدیث والمعاصر

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

 Modern and Contemporary Americanوصف المقرر بالعربیة: االدب االمریكي الحدیث والمعاصر
Literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 39من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E233:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: نظریـات الترجمة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Theories of Translation :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: نظریـات الترجمة





  

(33)

 المقرر إجبارى

صفحة 40من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E234:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: الترجمة المتخصصة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:34

نوع االرتباط:عادى

نوع المقرر رئیسي / فرعي: رئیسى

المقررات السابقة للمقرر :

E218 - (2) الترجمة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Specialized Translation :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: الترجمة المتخصصة





  

(34)

 المقرر إجبارى

صفحة 41من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E235:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تحلیل الخـطـاب

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:4.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

عدد الساعات المعتمدة:4.00

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 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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 نظري

طرق التدریس

Discourse Analysis :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: تحلیل الخـطـاب
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 المقرر إجبارى

صفحة 42من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E236:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: علم االبنیة والتراكیب

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Syntax and Morphology EL :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: علم االبنیة والتراكیب
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 المقرر إجبارى

صفحة 43من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E237:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: علم الداللة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Semantics :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: علم الداللة
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 المقرر إجبارى

صفحة 44من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E238:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: فن السیرة الذاتیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 200.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Autobiography :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: فن السیرة الذاتیة
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 المقرر إجبارى

صفحة 45من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E239:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: ادب الرحالت

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Travel Literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: ادب الرحالت





  

(39)

 المقرر إجبارى

صفحة 46من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E240:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب القوطي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Coptic Literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االدب القوطي
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 المقرر إجبارى

صفحة 47من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E241:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: اللسانیات االجتـماعیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Sociolinguistics :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: اللسانیات االجتـماعیة
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 المقرر إجبارى

صفحة 48من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E242:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب والسینما

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Literature and Film :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االدب والسینما
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 المقرر إجبارى

صفحة 49من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E243:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: دراسات اعالمیة باالنجلیزیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Journalism EL :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: دراسات اعالمیة باالنجلیزیة
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 المقرر إجبارى

صفحة 50من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E244:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: دراسات اعالمیة باالنجلیزیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

 Second European Language French Germanوصف المقرر بالعربیة: لغة اوربیة ثانیة -مستوى رفیع
High Level :وصف المقرر باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 51من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E245:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: تاریخ مصر الحدیث(مقدمة باللغة االنجلیزیة )

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

 Modern Egyptian History Introduction inوصف المقرر بالعربیة: تاریخ مصر الحدیث(مقدمة باللغة االنجلیزیة )
English :وصف المقرر باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 52من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E246:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب العربى الحدیث (مقدمة باللغة االنجلیزیة)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Modern Arabic Literature English :وصف المقرر وصف المقرر بالعربیة: االدب العربى الحدیث (مقدمة باللغة االنجلیزیة)
باإلنجلیزیة 
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 المقرر إجبارى

صفحة 53من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E247:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغات كالسیكیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 1 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

Classical Languages :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغات كالسیكیة
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 المقرر إجبارى

صفحة 54من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

E248:كود المقرر

نوع المقرر: اختیار حر

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: االدب االفرو - امریكي

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: االنجلیزیة

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

باسم الطالب 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة االعمال الفصلیة

برقم الجلوس 1 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 درجة امتحان الفصل

برقم الجلوس 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 درجة  العملى

باسم الطالب 1 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 درجة للحضور والمواظبة

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

AfroAmerican Literature :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: االدب االفرو - امریكي
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 المقرر إجبارى

صفحة 55من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN - 201:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة()

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:60

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 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

  24 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

(III)وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة: hhhhh
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 المقرر إجبارى

صفحة 56من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-203:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة فرنسیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

باسم الطالب 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 0.00 0.00 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

(III) وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة فرنسیة: hhhh
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 المقرر إجبارى

صفحة 57من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-205:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة عربیة ()

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:3.00

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 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

باسم الطالب 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 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

(III) وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة عربیة: Arabic langauage
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 المقرر إجبارى

صفحة 58من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-207:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: حضارة البالد الناطقة باللغة
 الفرنسیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

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 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

باسم الطالب 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 0.00 0.00 2.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

3rd Foreign Language3 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: حضارة البالد الناطقة باللغة الفرنسیھ
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 المقرر إجبارى

صفحة 59من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-209:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغویات  (علم التراكیب

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

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 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

باسم الطالب 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

jjjj :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغویات (III) (علم التراكیب)





  

(53)

 المقرر إجبارى

صفحة 60من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

كود المقرر:----

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مقرر اختیاري 1

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

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

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

jjj :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مقرر اختیاري 1





  

(54)

 المقرر إجبارى

صفحة 61من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

كود المقرر:----

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مقرر اختیاري 2

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:0.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:0.00

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

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

jjjj :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مقرر اختیاري 2





  

(55)

 المقرر إجبارى

صفحة 62من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-202:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:5.00

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 10.00 0.00 0.00 10.00 اعمال السنھ

برقم الجلوس 1 2.00 60.00 50.00 30.00 60.00 تحریرى

باسم الطالب 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 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

(IV) وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة إنجلیزیة: jjj





  

(56)

 المقرر إجبارى

صفحة 63من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-206:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

(V) محتویات المقرر بالعربیة: لغة عربیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:5.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:5.00

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 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

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 4.00 مجموعة عملى

  24 1.00 مجموعة نظري

طرق التدریس

(IV) وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغة عربیة: H 323





  

(57)

 المقرر إجبارى

صفحة 64من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-208:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلي الترجمة
(عربي - لغة إنجلیزیة

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:90

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

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 مجموعة نظري

طرق التدریس

jjj :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلي الترجمة(عربي - لغة إنجلیزیة)





  

(58)

 المقرر إجبارى

صفحة 65من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-210:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: مدخل إلي الترجمة
(عربي - لغة فرنسیة - عربي)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:91

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

باسم الطالب 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

Ac 117 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: مدخل إلي الترجمة(عربي - لغة فرنسیة )





  

(59)

 المقرر إجبارى

صفحة 66من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب



القسم / الشعبة: اللغة االنجلیزیة المرحلة الدراسیة:- 

لھ مقررات فرعیة

01LAEN-212:كود المقرر

نوع المقرر: متطلبات قسم

حالة المقرر: مقرر نجاح ورسوبى یضاف للمجموع

محتویات المقرر بالعربیة: لغویات (V) (لغویات الخطاب)

عدد وحدات المقرر: 1.00

عدد ساعات التدریس:2.00

نوع الدارسین: ذكر و أنثى

القسم العلمي التابعة لھ:اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

لغة التدریس: العربیة

عدد الساعات المعتمدة:2.00

النھایة الصغرى:50.00النھایة العظمى: 100.00

ترتیب المقرر:93

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

باسم الطالب 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

01LAEN212 :وصف المقرر باإلنجلیزیة وصف المقرر بالعربیة: لغویات (IV) (لغویات الخطاب)





  

(60)

 المقرر إجبارى

صفحة 67من 67 2021/01/10تاریخ الطباعة

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة االّداب جامعة االسكندریة

نظام شئون الطالب


