كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدابها
اٌّمشس يّثً ػٕصشاً سئيغيا ً أو ثأىيا ً تإٌغثح ٌٍثشاِح  :ػٕصشاً سئيغيا ً
العام الدراسي ..2011 -2010
القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة االنجميزية وآدابها
القسم الذي يتبعه المقرر المغة االنجميزية وآدابها

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 2010

أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر :مدخل إلى الدراما
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي :األولى
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر
Aims

االلوام توعرفح الذراها  ،نشأتها  ،تاريخها  ،أنىاعها هع التطثيق على هسرحيتين
كىهيذيتين لشكسثير (تاجر الثنذقيح و حلن فى ليلح صيف)

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى أن:
أ ..1.يرؼشف ػًٍ ِاهيح ِادج اٌذساِا واٌفشق تيٕها وتيٓ اٌشوايح
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ .2.يرؼشف ػًٍ ذاسيخ اٌّغشذ وتذاياذه ِٕز اٌؼصش االغشيمً واٌيىٔأً
 Understandingأ .3.يرؼشف ػًٍ أشهش اٌىراب اٌّغشحييٓ اٌمذِاء وأهُ اػّاٌهُ.
ا .4.يرؼشف ػًٍ أىاع اٌذساِا (اٌىىِيذيا -اٌرشاخيذي  ،اٌخ)
ا .5.يؼذد اٌّؤثشاخ اٌّخرٍفح في األػّاي اٌّغشحيح اٌرً يذسعها
ب -القدرات الذهنية ب .1.يماسْ تيٓ ػٍُ اٌّغشذ وعّاذه وتيٓ ػٍُ اٌشوايح
 Intellectual skillsب .2.يطثك ِا دسعه ػًٍ ػًّ أدتي
ب 3.يحًٍ ٔصىص اٌّغشحياخ ذحٍيال تٍغح عٍيّح واظحح
ب . .4.يٕمذ اٌّغشحياخ اٌرً يذسعها ويثيٓ اهُ خىأثها
ج .1.يىظف اٌّؼٍىِاخ واٌّفاهيُ اٌرً دسعها
جـ -المهارات
ج.2.يرؼٍُ اٌمشاءج اٌصحيحح ٌٍٕصىص اٌّىرىتح وذزولها
المهنية
Professional Skills
د -المهارات العامة د .1.يّاسط اٌؼًّ اٌدّاػي واٌرىاصً تإيداتيح ِغ اآلخشيٓ ورٌه ِٓ خالي اٌمياَ
ترّثيً تؼط االخضاء ِٓ اٌّغشحياخ اٌرً يذسعها ِغ ِدّىػح ِٓ صِالئه.
General Skills
د.2.يؼثش ػٓ سأيه في ػثاساخ ِىخضج .
د .3.يدّغ ويؼشض اٌّؼٍىِاخ تطشيمح ِالئّح .
وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػرّاد
ِششوع اٌرطىيش اٌّغرّش واٌرأهيً ٌإلػرّاد CIQAP

خاِؼح تٕها
ذٍيفىْ 8133224310

ػذد اٌغاػاخ

4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4

اٌّىظىع

 هحتىي الوقرر-3
Syllabus

Definition of drama and the
difference between drama and
novel as two distinct literary
genres
History of theatre and early
beginnings of Greek and Roman
theatre
Types of Drama
Kinds of Comedy
Kinds of tragedy
How to analyze a work of
drama?
Application on two comedies by
Shakespeare (The Merchant of
Venice & A Midsummer Nights'
Dream
Application on Act I
Application on Act II
Application on Act III
Application on Act IV
Application on Act V
Sample-reading from
Shakespeare's (The Merchant of
Venice & A Midsummer Nights'
Dream (quotation and analysis)
Revision
Final exam
 ِحاظشاخ.أ.4
 اٌىراب اٌداِؼي.ب.4

 أسالية التذريس-4
والتعلن
Teaching and
 أتحاز لقياس قدرة الطالب الكتابية. .ج.4
learning methods
مناقشات داخل المحاضرة لقياس قدرة الطالب عمى اإللقاء.د.4
ًّ يرُ ذفؼيً ٔظاَ اإلسشاد االوادي.أ.5
.ب.5
.ج.5

 أسالية التذريس-5
والتعلن للطالب روي
القذراخ الوحذودج
Teaching and
Learning methods
for disables
ٓ يرُ ذشديغ اٌطالب اٌّرّيضي.أ.
 أسالية التذريس-6
 دػُ وً ِا ِٓ شأه ذطىيش ِغرىي اٌطاٌة اٌرؼٍيّي.ب.6 والتعلن للطالب الوتويزين

:Students assessment
خاِؼح تٕها
8133224310 ْذٍيفى

 تقيين الطالب-7

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػرّاد
CIQAP ِششوع اٌرطىيش اٌّغرّش واٌرأهيً ٌإلػرّاد

لقياس المستوى النهائى لمطالب ومدى تحصيمه لممادة

امتحان نهاية التيرم
العممية
األسبوع الخامس عشر

% 100

نهاية الفصل الدراسي

%

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%
%

 التوقيت-ب
Time schedule
 توزيع الدرجات-ج

االمتحان العممي
أعمال فصمية
22-18 ممتاز
17و16 جيد جدا

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

15-13 جيد
12-12 مقبول
:List of references  قائوح الكتة الذراسيح والوراجع-8
The Merchant of Venice & A Midsummer Nights' Dream: Two
Comedies by Shakespeare
The Merchant of Venice by Shakespeare
A Midsummer Nights' Dreams By Shakespeare

- Banham, Martin. The Cambridge Guide to Theatre. New York:
Cambridge University Press, 1988.
- Barnard, Robert. A Short History of English Literature, 2nd ed.

 مذكرات-أ
Course notes
 كتب ممزمة-ب
Required books
(Text books)
 كتب مقترحة-ج
Recommended
books

Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell Publishers,
1994.
- Evans, B. Ifor. A Short History of English Drama, 2nd ed. New
Delhi, Ludhiana: Kalyani Publishers, 1972.
 دوريات عممية ِشاخغ ِٓ شثىاخ إٌد-د
www.barnesandnoble.com/s/?category_id=110339
الخ... أو نشرات
www.en.wikipedia.org/wiki/English_literature
www.books.google.com/books/.../English_drama.html?id Periodicals, web
sites.. etc.
www.questia.com/library/british-drama.jsp
خاِؼح تٕها
8133224310 ْذٍيفى

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػرّاد
CIQAP ِششوع اٌرطىيش اٌّغرّش واٌرأهيً ٌإلػرّاد

www.library.qmul.ac.uk/.../english_and_drama/books
www.bibliomania.com
 -9االمكانيات المطموبة داذا شى – وّثيىذش فً اٌّذسخاخ ٌرشغيً اٌفالشح .

لمتدريس و التعمم

ِٕغك اٌّمشس(أعرار اٌّادج):
سئيظ اٌمغُ:

أ.د /َ.ششيٓ اٌشىسي
أ .دٔ .اصن ػثذ اٌٍطيف
التاريخ /

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػرّاد
ِششوع اٌرطىيش اٌّغرّش واٌرأهيً ٌإلػرّاد CIQAP

/

خاِؼح تٕها
ذٍيفىْ 8133224310

