كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدابها
انًقشس ًٚثم ػُصشاً سئٛسٛا ً أٔ ثإَٚا ً تانُسثح نهثشايح  :ػُصشاً سئٛسٛا ً
العام الدراسي.2011-2010 :
القسـم الذي يتبعه البرنامج :المغة االنجميزية وآدابها

القسم الذي يتبعه المقرر لغة انجميزية

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 2010

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :مدخل إلى الشعر
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

الفرقة /المستوي :األولى

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims

 -1يؼشفح انشؼش تهغح انتخصص تإَاػّ انًختهفح ٔيٕاضٛغ يتؼذدج تشكم
أكادًٙٚ

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes

أ -المعرفة و الفهم
Knowledge and
Understanding

ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
جـ -المهارات المهنية
Professional Skills
د -المهارات العامة
General Skills
 -3محتوي المقرر
Syllabus

بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أٚ.1.ستذل ػه ٙاألفكاس انًٕخٕدج ف ٙانقصائذ انشؼشٚح
أٚ.2.ششذ يختهف األسانٛة انشؼشٚح
أٚ . .3.تؼشف ػهٗ اشٓش انًصطهحاخ ٔانًفاْٛى األدتٛح انًتخصصح انشائؼح فٗ
انشؼش
أٚ . .4-تؼشف ػهٗ اشٓش انشؼشاء ٔانًفكشٔ ٍٚانقذياء ٔانًؼاصش ٍٚفٗ تشاث ْزِ
انهغح ٔأْى اَتاخٓى االدتٗ ٔانفكشٖ ٔأْى انتٛاساخ االدتٛح ٔانفكشٚح انشائؼح.
بًٛٚ.1.ض ت ٍٛانتقُٛاخ  /األسانٛة انشؼشٚح انًختهفح
بٚ.2.حهم انقصائذ انشؼشٚح تهغح انتخصص
بٚ 3.ستُتح سؤٚح ٔانشاػش يذ٘ اتقاَّ ف ٙتُأنٓا
جٚ .1.ؼٛذ كتاتح تحهٛم فَٓ ٙاٚح كم قصٛذج
جٚ.2.طثق األسانٛة ٔانًفاْٛى انتٗ تؼهًٓا ف ٙتقٛٛى انتحهٛم فَٓ ٙاٚح انقصٛذج
ج.3.
د .1.إخادج نغح انتخصص ٔاالنًاو تُتاخٓا انفكشٖ ٔاالدتٗ
د .2.استخذاو انتكُٕنٕخٛح انحذٚثح فٗ خًغ انًؼهٕياخ ٔاالطالع ػهٓٛا فٗ يدال
تخصصّ
انًٕضٕع

كهٛح اٜداب
ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلػتًاد
يششٔع انتطٕٚش انًستًش ٔانتأْٛم نإلػتًاد CIQAP

ػذد انساػاخ

خايؼح تُٓا
تهٛفٌٕ 8133224310

"How to Read and Interpret
"Poetry

8

"How to understand the meaning
of a poem by following the
"punctuation symbols and allusion

4

""Rhythm and Meter

4

"Rhyme and Figurative
"Language

4

"Types of Poems and important
"Poetic Movements

8

""How Poets Create a Vision

4

""Rhymed and Unrhymed Verse

4

""Sample poems for Analysis

8
8
4

""Interpretation of selected Poems
Revision
Final Exam
.4أ.يحاضشج
 -4أسالية التدريس
والتعلم
.4ب.يحاكاج  +يُاقشاخ شفٕٚح
Teaching
and
.4ج .اػًال فصهٛح ٔاختثاساخ دٔسٚح
learning methods
.5أ .أٚ .تى تفؼٛم َظاو اإلسشاد االكادًٗٚ
.5ب.
.5ج.

 -5أسالية التدريس
والتعلم للطالب ذوي
القدرات المحدودة
Teaching and
Learning methods
for disables
.6أٚ . .تى تشدٛغ انطالب انًتًٛضٍٚ
 -6أسالية التدريس
والتعلم للطالب المتميزين .6ب .دػى كم يا يٍ شاَّ تطٕٚش يستٕٖ انطانة انتؼهًٙٛ
 -7تقييم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب
المستخدمة
Tools
ج -توزيع الدرجات

 .تحريرى لقياس مدى استيعاب الطالب لفهم مادةمدخل الي الشعر
األسبوع الخامس عشر
نهاية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي

%111
%

كهٛح اٜداب
ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلػتًاد
يششٔع انتطٕٚش انًستًش ٔانتأْٛم نإلػتًاد CIQAP

خايؼح تُٓا
تهٛفٌٕ 8133224310

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية
 ضعيف جدا0-6
 ضعيف7-9

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

 مقبول10-12
 جيد13-15
 جيد جدا16-17
 امتياز18-20
:List of references  قائمة الكتة الدراسية والمراجع-8
 مذكرات-أ
Course notes

None

 كتب ممزمة-ب
Dr. Mohammed El-Houssini Abou-Arab. How to Interpret
Poetry: Learn to Understand and Enjoy Poetic Verse.
Required books
Local Deposition No. 15309/2004.
(Text books)
I.S.B.N. 977-17-1632-8.
The Norton Anthology of Poetry. 4th Ed. NY: Norton, 1996
 كتب مقترحة-ج
Borroff, Marie. Traditions and Renewals: Chaucer the Gawainpoet, and Beyond. New Haven, Conn.: Yale University
Recommended
Press, 2003.
books
Klinck, Anne Lingard. The Old English Elegies: A Critical
Edition and Genre Study. Montreal: McGill-Queen's
University Press, 1992.
Lewis, C. S. English Literature in the Sixteenth Century,
Excluding Drama. Oxford: Clarendon Press, 1954.
Robinson, Fred C. and Stanley B. Greenfield, eds. A
Bibliography on Publications of Old English Literature to
the End of 1972. Toronto: University of Toronto Press,
1980.
Waller, Gary. English Poetry of the Sixteenth Century. London:
Longman, 1986.

خايؼح تُٓا
8133224310 ٌٕفٛته

دابٜح اٛكه
ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلػتًاد
CIQAP م نإلػتًادْٛش انًستًش ٔانتإٔٚيششٔع انتط

http: //en.wikipedia.org/wiki/English_poetry
 دوريات عممية-د
www.love-poems.me.uk/a_english_poets.htm
الخ... أو نشرات
http://famouspoetsandpoems.com/.../English_poets.html
Periodicals, web
www.world-english.org/poetry.htm
sites.. etc.
www.lit.kobe-u.ac.jp/~hishika/20c_poet.htm

ٕاستخذاو انذاتا ش

 االمكانيات المطموبة-9

لمتدريس و التعمم

/

/ التاريخ

خايؼح تُٓا
8133224310 ٌٕفٛته

 أتٕػشبُٙٛ يحًذ انحس.د. و. أ:)يُسق انًقشس(أستار انًادج
فٛ َاصك ػثذ انهط.  د.  أ:س انقسىٛسئ

دابٜح اٛكه
ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلػتًاد
CIQAP م نإلػتًادْٛش انًستًش ٔانتإٔٚيششٔع انتط

