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 الرواية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي :األولى
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر
Aims

االٌّاَ تّؼشفح اٌشوايح ٔ ،شأتها  ،تاسيخها  ،و-اٌّماسٔح تيٕها وتيٓ واٌمصح اٌمصيشج واٌذساِا ِغ
اٌتطثيك ػًٍ سوايح خىْ تأياْ "تمذَ اٌحديح"

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى أن:
أ -المعرفة و الفهم
Knowledge and
Understanding
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
جـ -المهارات المهنية
Professional Skills

د -المهارات العامة
General Skills

أ ..1.يتؼشف ػًٍ ِاهيح ِادج اٌشوايح واٌفشق تيٕها وتيٓ اٌذساِا واٌمصح اٌمصيشج
أ .2.يتؼشف ػًٍ تاسيخ اٌشوايح وتذاياتها
أ .3.يتؼشف ػًٍ أشهش اٌىتاب اٌشوائييٓ اٌمذِاء وأهُ اػّاٌهُ.
ا .4.يتؼشف ػًٍ أىاع اٌىتاتاخ اٌشوائيح
ا .5.يؼذد اٌّؤثشاخ اٌّختٍفح في األػّاي اٌشوائيح اٌتً يذسعها
ب .1.يماسْ تيٓ ػٍُ اٌشوايح وعّاتها وتيٓ ػٍُ اٌّغشذ
ب .2.يطثك ِا دسعه ػًٍ ػًّ أدتي
ب 3.يحًٍ ٔصىص اٌشواياخ تحٍيال تٍغح عٍيّح واظحح
ب . .4.يٕمذ اٌشواياخ اٌتً يذسعها ويثيٓ اهُ خىأثها
ج .1.يىظف اٌّؼٍىِاخ واٌّفاهيُ اٌتً دسعها
ج.2.يتؼٍُ اٌمشاءج اٌصحيحح ٌٍٕصىص اٌّىتىتح وتزولها
ج .3.يثيٓ ِاهيح ِادج اٌشوايح واٌفشق تيٕها وتيٓ اٌذساِا واٌمصح اٌمصيشج وأشهش
اٌىتاب اٌشوائييٓ اٌمذِاء وأهُ اػّاٌهُ وأىاع اٌىتاتاخ اٌشوائيح و اٌّؤثشاخ اٌّختٍفح
في األػّاي اٌشوائيح اٌتً يذسعها
د .1.يّاسط اٌؼًّ اٌدّاػي واٌتىاصً تإيداتيح ِغ اآلخشيٓ ورٌه ِٓ خالي اٌمياَ
تتّثيً تؼط االخضاء ِٓ اٌشواياخ اٌتً يذسعها ِغ ِدّىػح ِٓ صِالئه.
د.2.يؼثش ػٓ سأيه في ػثاساخ ِىخضج .

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػتّاد
ِششوع اٌتطىيش اٌّغتّش واٌتأهيً ٌإلػتّاد CIQAP

خاِؼح تٕها
تٍيفىْ 8133224310

.  يدّغ ويؼشض اٌّؼٍىِاخ تطشيمح ِالئّح.3.د

ػذد اٌغاػاخ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

اٌّىظىع

 محتوي المقرر-3
Syllabus

An introduction to the English
novel and the difference between
it and drama as two distinct
literary genres
History of the novel and its early
beginnings
Principles of the English novel
Terms in fiction
How to analyze a novel
Classification of the English
novel
Differences between the novel
and the short story
Short stories: texts and criticism
John Bunyan’s pilgrim’s
progress
John Bunyan: life and works
Introduction to the novel
Brief review of the characters
Plot summary
Analysis of the story
Final exam
 ِحاظشاخ.أ.4
 اٌىتاب اٌداِؼي.ب.4

 أسالية التدريس-4
والتعلم
Teaching and
 أتحاث لقياس قدرة الطالب الكتابية. .ج.4
learning methods
مناقشات داخل المحاضرة لقياس قدرة الطالب عمى اإللقاء.د.4
ًّ يتُ تفؼيً ٔظاَ اإلسشاد االوادي.أ.5
.ب.5
.ج.5

 أسالية التدريس-5
والتعلم للطالب ذوي
القدرات المحدودة
Teaching and
Learning methods
for disables
ٓ يتُ تشديغ اٌطالب اٌّتّيضي.أ.
 أسالية التدريس-6
 دػُ وً ِا ِٓ شأه تطىيش ِغتىي اٌطاٌة اٌتؼٍيّي.ب.6 والتعلم للطالب المتميزين

:Students assessment

خاِؼح تٕها
8133224310 ْتٍيفى

 تقييم الطالب-7

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػتّاد
CIQAP ِششوع اٌتطىيش اٌّغتّش واٌتأهيً ٌإلػتّاد

لقياس المستوى النهائى لمطالب ومدى تحصيمه لممادة

امتحان نهاية التيرم
العممية
األسبوع الرابع عشر

% 100

نهاية الفصل الدراسي

%

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%
%

 التوقيت-ب
Time schedule
 توزيع الدرجات-ج

االمتحان العممي
أعمال فصمية
 ممتاز22-18
جيد جدا17 و16

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

جيد15 -13
مقبول12-12
 ضعيف9-7
 ضعيف جدا6-2
:List of references  قائمة الكتة الدراسية والمراجع-8
Dr. Ghada Abd El-Qader, An introduction to the English novel

John Bunyan’s pilgrim’s progress
Principles of the English novel

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

 كتب مقترحة-ج
Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell Publishers, Recommended
books
1994.

- Barnard, Robert. A Short History of English Literature, 2nd ed.

www.New York times.com
www.ebook3000.com/Novel/index.htm
www.books.google.com/books/.../The_English_novel
www.englishnovels.net
www.readbookonline.net

خاِؼح تٕها
8133224310 ْتٍيفى

 دوريات عممية-د
الخ... أو نشرات
Periodicals, web
sites.. etc.

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػتّاد
CIQAP ِششوع اٌتطىيش اٌّغتّش واٌتأهيً ٌإلػتّاد

 -9االمكانيات المطموبة

داتا شى – وّثيىتش فً اٌّذسخاخ.

لمتدريس و التعمم

ِٕغك اٌّمشس(أعتار اٌّادج):
سئيظ اٌمغُ:

د /غادج ػثذاٌمادس
أ .دٔ .اصن ػثذ اٌٍطيف
التاريخ /

وٍيح اآلداب
وحذج ظّاْ اٌدىدج واإلػتّاد
ِششوع اٌتطىيش اٌّغتّش واٌتأهيً ٌإلػتّاد CIQAP

/

خاِؼح تٕها
تٍيفىْ 8133224310

