
اطنط ةعماج
باد اآل ةيلك

1
ةيلكلا ديمع الب وطلا ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو يملعلا مسقلا سيئر
يرصملا فصان حودمم أ.د يبرعلا ةدابع دمحأ أ.د يجورسلا زتعم أ.د

و يملعلا مسقلا

ةبعشلا

ةيزيلجن اإل ةغللا

حوتفم ميلعت

ررقملا مسا

( ةداملا )

ةيزيلجن اإل ةيحرسملا

ثلاةقرفلا ثلا ينورتكلىوتسملا اال ديربلا

راسفتس لال ررقملل

طقف

said.elgouhari@art.tanta.edu.eg

نينحتمملا ديعسةنجل أ.د

يرهوجلا

مجن دمحم خيشلاأ.د ةراس د/

ررقملا قسنم

( ررقملا ذاتسأ )
يرهوجلا ديعس أ.د

: تاعوضوملا هذه نم طقف ادحاو اعوضوم راتخي نأ بلا طلا ىلع
عوضومللتاعوضوملام ةيعرفلا رصانعلا

11- Dramaticfunctionof

costumecoloursinMourning

BecomesElectra

1Costumecoloursandcompetition

2Costumecoloursandmood

3Costumecoloursandjealousy

4

5

22-PlotofMourning

BecomesElectra

1GeneralMannonandwar

2GeneralMannon'sreturnfrom war

3MurderofGeneralMannon

4Lavinia'srevenge

5

33-Dramaticfunctionofthe

MannonHousein

MourningBecomes

Electra

1TheMannonHouseandGreekmyth

2TheMannonHouseasprison

3TheMannonHouseandLavinia's

punishment

4

5
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2
ةيلكلا ديمع الب وطلا ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو يملعلا مسقلا سيئر
يرصملا فصان حودمم أ.د يبرعلا ةدابع دمحأ أ.د يجورسلا زتعم أ.د

44-Father-daughter

relationshipinMourning

BecomesElectra

1Lavinia'srelationshipwithherfather

2

3

4

5

55-Daughter-mother

relationshipinMourning

BecomesElectra

1DevelopmentofLavinia'srelationship

withhermother

2

3

4

5

: ةمهم رخي اوتو تامولعم
New Times 14 طنبب بتكيو ، تاحفص (8) نع لقي ،وال ةحفص (15) نع ديزي ال ثحبلا مجح .1

.1.5 روطسلا نيب ةفاسملا ،و دلوب 16 طنبب نيوانعلا Roman،و

ادج ابيرق اهنع نلعيسو ةعماجلا ةصنم وه ثاحب األ عفرل ديحولا ناكملا .2

بلا طلا مسا ) مهنم لكل هميدقت متي يثحب عورشم لعىلك مهتانايب ةباتك ةرورضب الب طلا يلع ديكأتلا متي .3
( ناونعلا ةحفصل دحوملا جذومنلا بسح ثحبلا عوضوم ناونع - ررقملا –امس ةيساردلا ةقرفلا –

هاصقأ دعوم ىتحو 2020/5/30 نم ةيادب ةيلكلا ةصنم البلعى طلا نم ةيثحبلا تاعورشملا الم تسا متي .4
٢٠٢٠/٦/١٥

PDF ةغيصب فلم يف ةينورتكل اإل ةصنملا ىلع هعفرب موقي ثحبلا دادع نمإ بلا طلا ءاهتنا دعب .5

نيعوبسأ خالل يف همدقي رخأ يثحب عورشمب هفيلكتو يرخأ ةصرف هؤ اطعإ متي بلا طلا بوسر حةلا يف .6
هيلع قبطتو ( بسار ) دصري ةيناثلا ةرملل بسر ادإو ، فوشكلا يف يئاهنلا مييقتلا دصر لبق – لعىاألرثك

. نيبسارلا الب طلا عاضوأ ةجلا عمل ةمظنملا حئاوللا و دعاوقلا

: ثحبلا تايوتحم
تانايبلا ةلماك غلاالف ةحفص .1

ةحفصلا مقرو رصنعلا مسا ( سرهفلا ) ثحبلا تايوتحم ةمئاق .2
ةدحاو ةحفص دودح يف ثحبلل صلختسم .3

ثحبلا رصانع بسح مسقم ثحبلا نتم .4
تدجو هنإ تايصوتو ثحبلا جئاتنل زجوم ضرع لمشتو ةدحاو ةحفص يف ةمتاخلا .5

: لمشتو عجارملا ةمئاق .6

، يعماجلا باتكلا : يساس األ عجرملا 

https://www.ekb.eg/ar/home يرصملا ةفرعملا كنب رداصم 

https://www.ekb.eg/ar/home يرصملا تاعماجلا تابتكم داحتا نم رداصم 
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ةيلكلا ديمع الب وطلا ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو يملعلا مسقلا سيئر
يرصملا فصان حودمم أ.د يبرعلا ةدابع دمحأ أ.د يجورسلا زتعم أ.د

ةمهم ديعاوم
ثاحب األ تاعوضوم نع الب طلل 2020ماإلعالن ويام 7

ةعماجلا ةصنم ىلع ثاحب األ 2020معفر ةينوي 15 ىتح ويام 30 نم

األلو ثحبلا لوبق مدع حةلا يف ثحبلا 2020مةداعإ ةينوي 30 ىتح ةينوي 20 نم
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 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    رئيس القسم العلمي

 أ.د ممدوح ناصف المصري                       أ.د أحمد عبادة العربي أ.د 

برنامج اللغة                                                        والشعبةالقسم العلمي 

والمحادثة التعليم 

 المفتوح

الترجمة من اإلنجليزية  اسم المقرر ) المادة(

 (2وإليها )

 البريد االلكتروني للمقرر الثالثةالفرقة  :الفرقة

 لالستفسار فقط

 

 د. مي عباس . عبد الجواد الناديأ.د د. هانئ حلمي لجنة الممتحنين
 د. هانيء حلمي منسق المقرر ) أستاذ المقرر(

 فقط من هذه الموضوعات: ا واحداعلى الطالب أن يختار موضوع
 العناصر الفرعية للموضوع الموضوعات م

1 1- A- Translate the passage 

entitled  "اإلسالم السياسي" ( p. 62 in 

the textbook) into English. 

 

B- Translate the passage entitled 

“Th Balfour Declaration” (p. 118 

in the textbook) into Arabic. 

1  Use standard English and Arabic 

in your translation. 

 Correct grammar and spelling 

are a priority in translation. 

Use the appropriate register and 

vocabulary. 
2  

3  

4  

5  

2 2- A- Translate the passage 

entitled  "االكتئاب مرض العصر" ( p. 

65 in the textbook) into English. 

 

B- Translate the passage entitled 

“Sars-like Viruses found in 

China” (p. 121 in the textbook) 

into Arabic. 

1  Use standard English and Arabic 

in your translation. 

 Correct grammar and spelling 

are a priority in translation. 

Use the appropriate register and 

vocabulary. 
2  

3  

4  

5  

3 3- A- Translate the passage 

entitled عنف بلغة األرقام"ال "  ( p. 66 in 

the textbook) into English. 

 

B- Translate the passage entitled 

“Egypt: The End of A 

Civilization” (p. 131 in the 

textbook) into Arabic 

1  Use standard English and Arabic 

in your translation. 

 Correct grammar and spelling 

are a priority in translation. 

Use the appropriate register and 

vocabulary. 
2  

3  

4  

5  
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4 4- A- Translate the passage 
entitled نترنيت يهدد مستقبل الصحافة "األ
" المطبوعة  ( p. 68 in the textbook) 

into English. 

 

B- Translate the passage entitled 

“The Changing Faces of 

Terrorism” (p. 134 in the 

textbook) into Arabic 

1  Use standard English and Arabic 

in your translation. 

 Correct grammar and spelling 

are a priority in translation. 

Use the appropriate register and 

vocabulary. 

2  

3  

4  

5  

5 5- A- Translate the passage 

entitled " حقوق اإلنسان في عصر
" العولمة  ( p. 70 in the textbook) 

into English. 

 

B- Translate the passage entitled 

“Mahmoud Darwish: The 

Laureate of All Arabs” (p. 137 in 

the textbook) into Arabic 

1  Use standard English and Arabic 

in your translation. 

 Correct grammar and spelling 

are a priority in translation. 

Use the appropriate register and 

vocabulary. 
2  

3  

4  

5  

 يخ مهمة:رمعلومات وتوا
،  Simplified Arabic  14، ويكتمممب ببمممن  صممم حا   (8)وال يقمممل عممم  ، صممم حة (15)حجمممل البحمممي ال ي يمممد عممم   .1

 ، والمسافة بي  السطور سطر واحد. بولد 16والعناوي  ببن  

 وسيعلن عنها قريبا جداالمكان الوحيد لرفع األبحاث هو منصة الجامعة  .2

ال رقممة  –اسممل الطالممب  كممل موممروث بحتمي يممتل  قديمممم لكممل ممنهل ) ىعلميمتل التككيممد علممي الطمالب بكممرورب كتابممة بيانمما هل  .3

 ( عنوان موضوث البحي  حسب النموذج الموحد لص حة العنوان -سل المقرر ا  –الدراسية

  ١٥/٦/٢٠٢٠وحتى موعد أقصاه  30/5/2020منصة الكلية بداية م   ىيتل استالم الموروعا  البحتية م  الطالب عل .4

 PDFلكترونية في ملف بصيغة عداد البحي يقوم برفعم على المنصة اإلإبعد انتهاء الطالب م   .5

 –تمر األك ىفرصة أخري و كلي م بمومروث بحتمي أخمر يقدممم فمي خمالع أسمبوعي  علم ؤهفي حالة رسوب الطالب  يتل إعطا .6

ة لموائ  المنمممو طبم  عليمم القواعمد وال  وإدا رسب للمرب التانيمة يرصمد ) راسمب(،  قبل رصد التقييل النهائي في الكووف

 .لمعالجة أوضاث الطالب الراسبي 

 :محتويات البحث
 ص حة الغالف كاملة البيانا  .1

 قائمة محتويا  البحي ) ال هرس( اسل العنصر ورقل الص حة .2

 مستخلص للبحي في حدود ص حة واحدب .3

 مت  البحي مقسل حسب عناصر البحي .4

 وجد  إن مو وصيا  البحيالخا مة في ص حة واحدب و ومل عرض موج  لنتائج  .5

 :قائمة المراجع و ومل .6

  الكتاب الجامعي : المرجع األساسي ، 
       مصادر بنك المعرفة المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 

  مصادر من اتحاد مكتبات الجامعات المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 

https://www.ekb.eg/ar/home
https://www.ekb.eg/ar/home


 جامعة طنطا                                                                           

 كلية اآلداب                                               

3 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    رئيس القسم العلمي

 أ.د ممدوح ناصف المصري                       أ.د أحمد عبادة العربي أ.د 

 مواعيد مهمة
 م2020مايو  7 اإلعالن للطالب عن موضوعات األبحاث

 م2020يونية  15مايو حتى  30من  األبحاث على من منصة الجامعة رفع

 م2020يونية  30يونية حتى 20من  قبول البحث األولإعادة البحث في حالة عدم 
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Open Education 

        

         Second Term 
 

 

 فقط من هذه الموضوعات: ا واحدايختار موضوععلى الطالب أن 

 

discuss each point(Topic Sentences: 

-Generalizing sentences -Main sentences -Summary sentence -Topic sentence of 

the beginning of the paragraph -Topic sentence of the end of the paragraph)      

in the following paragraph  

 
 العناصر الفرعية للموضوع الموضوعات م

1 Advantages of learning a foreign 

language. 

1 Boosts brain power 

2 Improves memory 

3 Enhances the ability to multi-

task 

4 Sharpens the mind 

5  Keepes the mind sharper 

for longer  

  Enhances decision-making 

 The first language is 

القسم العلمي 
                                                       والشعبة

 English  ( اسم المقرر
 المادة(

Essay 

 Third Year الفرقة

  

 البريد االلكتروني

 للمقرر
 لالستفسار فقط

Mohamed.negm1@art.tanta.edu.eg 

 

 د. امل حمزة  سعيد نجم أ.د محمد نجم  أ.د لجنة الممتحنين
منسق المقرر ) أستاذ 

 المقرر(
Professor/Mohamed Negm 

mailto:Mohamed.negm1@art.tanta.edu.eg
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improved 

 Improver performance in 

other academic areas 

 

2 Advantages of traveling abroad. 1 Improves social and 

communication skills 

2       Ensures peace of mind  

3 Helps you get original and 

creactive thoughts 

4     Broadens your Horizons  

5  Enhances your tolerance for 

uncertainty  

3 Benefits of learning  psychology 1 What are the Benefits of learning 

psychology ?? 

Many Improved 

Communication skills 

prominent psychologists 

have explored how humans 

engange in communiction. 

 

2 Psychology better 

understanding of self can 

help ypu understand how 

and why you feel as you do  

 

3 Enhanced understanding of 

others 

4 Stonger conflict Resolution 

skills  

5        Good carrer prospects        

4 Earth a global village 1 -         Information       
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2 Traveling             

3 A foreign contact 

4 Learning a second language 

5 Dressing and designing 

5 The danger of over pollution 

 

 

 

1 causes heart disease: 

Stroke – 2.5 million deaths 

annually 

2 Ischaemic heart disease – 2.3 

million deaths annually 

3 Unintentional injuries (Such 

as road traffic deaths ) 17 

million deaths annually  

4 Chronic respiratory diseases 

– 1.4 million deaths annually  

5 Diarrheal diseases 846.000 

deaths annually 

 يخ مهمة:رمعلومات وتوا
،  Simplified Arabic  14، ونكتمممب طبمممن  صمممفحا   (8)و  نقمممن  مممن ، صمممفحة (15)حجمممم البحمممي   ن نممم   مممن  .1

 ، والمسافة طين السطور سطر واح . طول  16والعناونن طبن  

 وسيعلن عنها قريبا جداالمكان الوحيد لرفع األبحاث هو منصة الجامعة  .2

الفرقممة  –اسممم الطالممب  يممن مشممروث طحتمي نممتم  ق نمممم لكممن ممن م ) ى لمنمتم التكييمم   لممي الطمور طكممرورة يتاطممة طيا مما  م  .3

 (  نوان موضوث البحي  حسب النموذج الموح  لصفحة العنوان -سم المقرر ا  –ال راسية

  ١٥/٦/٢٠٢٠وحتى مو   أقصاه  30/5/2020منصة الكلية ط انة من  ىنتم استوم المشرو ا  البحتية من الطور  ل .4

 PDFلكترو ية في ملف طصيغة   اد البحي نقوم طرفعم  لى المنصة اإلإطع  ا ت اء الطالب من  .5

 –تمر األي ىفرصة أخري و كليفم طمشمروث طحتمي أخمر نق ممم فمي خموع أسمبو ين  لم ؤهفي حالة رسور الطالب  نتم إ طا .6

ة لموائ  المنمممو طبمق  ليمم القوا م  وال  وإدا رسب للمرة التا يمة نرصم  ) راسمب(،  قبن رص  التقييم الن ائي في الكشوف

 .لمعالجة أوضاث الطور الراسبين

 :محتويات البحث
 صفحة الغوف ياملة البيا ا  .1

 قائمة محتونا  البحي ) الف رس( اسم العنصر ورقم الصفحة .2

 مستخلص للبحي في ح ود صفحة واح ة .3

 متن البحي مقسم حسب  ناصر البحي .4

 وج   إن مو وصيا  البحيالخا مة في صفحة واح ة و شمن  رض موج  لنتائج  .5

 :قائمة المراجع و شمن .6
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  الكتاب الجامعي : المرجع األساسي ، 
       مصادر بنك المعرفة المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 

  مصادر من اتحاد مكتبات الجامعات المصريhttps://www.ekb.eg/ar/home 
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  جامعة طنطا                                                                            

  كلية اآلداب                                                 

1 
 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     رئيس القسم العلمي 

  أ.د ممدوح �صف املصري                         أ.د أمحد عبادة العريب   أ.د 

الق�� العل�ي  

                                                      وال���ة

 اللغة االن�ل���ة 

  تعل�� مف��ح 

 )1قراءات نقدية (  اس� ال�ق�ر ( ال�ادة)

  

  لل�ق�ر ال���� االل���وني  ال�ال�ة  الف�قة

  لالس�ف�ار فق�

abdulgawad@art.tanta.edu.egy 

ع��ال��اد أ.د   ل��ة ال������� 

  ل�اد�ا

   د/�انى حل�ى    ال��وجى د/مع��  +

م��� ال�ق�ر ( أس�اذ  

  ال�ق�ر) 
  ع��ال��اد ال�اد�أ.د 

  فق� م� ه�ه ال��ض�عات:  ا واح�اعلى ال�ال� أن ���ار م�ض�ع

  الع�اص� الف���ة لل��ض�ع  ال��ض�عات  م

1  Literature and the uses of 
studying literature  

1  Definitions  

2  Various uses 

3  Examples  

4  Your own view 

5  Write a proper conclusion 

2  Attempt an appreciation of “The 
Story of an Hour” by Kate 
Chopin in which you point out 
the major themes and 
techniques with examples. 

  

1  Paraphrase the story 

2  Discuss the plot 

3  Major themes 

4  Major techniques 

5  Moral of the story? 

3  Attempt an appreciation of Mr. 
Straw: 
A Japanese Tale in which you 
point out the major themes and 
techniques with examples. 

  

1  Paraphrase the story 

2  Discuss the plot 

3  Major themes 

4  Major techniques 

5  Moral of the story? 

4  What is the difference between 1  The language of everyday life  
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the language of everyday life 
and that of literature? 

  

2  The language of literature   

3  Examples  

4  Compare both languages  

5  Write a proper conclusion  

5  what are some of the elements of 
fiction? Explain with examples. 

  

1  Story  

2  Plot  

3  Techniue  

4  Setting  

5  characterization 

  �خ مه�ة: ر معل�مات وت�ا

،  Simplified Arabic  14، و���ــ� ب�ـــ�� صـــف�ات  )8(وال �قــل عــ� ، صـــف�ة )15(عــ� ال ی��ـــ�  ح�ــ� ال��ــ� . 1

 ، وال��افة ب�� ال���ر س�� واح�. ب�ل� 16والع�او�� ب��� 
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الق�� العل�ي  

                                                      وال���ة

 اللغة االن�ل���ة 

  تعل�� مف��ح 

  )2( تراكيب لغوية  اس� ال�ق�ر ( ال�ادة)

  لل�ق�ر ال���� االل���وني  ال�ال�ة  الف�قة

  لالس�ف�ار فق�

abdulgawad@art.tanta.edu.egy 

ع��ال��اد أ.د   ل��ة ال������� 

  ل�اد�ا

   د/�انى حل�ى    ال��وجى د/مع��  +

م��� ال�ق�ر ( أس�اذ  

  ال�ق�ر) 
  ع��ال��اد ال�اد�أ.د 

  فق� م� ه�ه ال��ض�عات:  ا واح�اعلى ال�ال� أن ���ار م�ض�ع

  الع�اص� الف���ة لل��ض�ع  ال��ض�عات  م

1  Attempt all exercises in the first 
online lecture. Make sure you 
revise before submitting.  

  

1  Pay attention to grammatical 

mistakes. 

2  Pay attention to spelling mistakes. 

3  Rewrite the sentence after 

correction. 

4  Cover all exercises . 

5  Make sure you reas the heading 

of the question clearly. 

2   Attempt all exercises in the 
second online lecture. Make sure 
you revise before submitting.  

  

1  Pay attention to grammatical 

mistakes. 

2  Pay attention to spelling mistakes. 

3  Rewrite the sentence after 

correction. 

4  Cover all exercises . 

5  Make sure you reas the heading 

of the question clearly. 

3  Attempt all exercises in the third 1  Pay attention to grammatical 
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online lecture. Make sure you 
revise before submitting. 

  

mistakes. 

2  Pay attention to spelling mistakes. 

3  Rewrite the sentence after 

correction. 

4  Cover all exercises . 

5  Make sure you reas the heading 

of the question clearly. 

4   Attempt all exercises in the 
fourth online lecture. Make sure 
you revise before submitting.  

  

1  Pay attention to grammatical 

mistakes.  

2  Pay attention to spelling mistakes.  

3  Rewrite the sentence after 

correction.  

4  Cover all exercises .  

5  Make sure you reas the heading 

of the question clearly.  

5   Attempt all exercises in the fifth 
online lecture. Make sure you 
revise before submitting.  

1  Pay attention to grammatical 

mistakes. 

2  Pay attention to spelling mistakes. 

3  Rewrite the sentence after 

correction. 

4  Cover all exercises . 

5  Make sure you reas the heading 

of the question clearly. 
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