كمية اآلداب

جامعة بنيا
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدابها
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة االنجميزية وادابيا

القسم الذي يتبعه المقرر

:

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر1020

عمم النفس

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر :لغة أوروبية حديثة
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

العام الدراسي 1022/1020

الفرقة /المستوي:
-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
دساسح مٍاساخ لغُٔح تتعلك تمشاءج َ كتاتح َ تشخمح وظُص مكتُتح
 -3أىداف المقرر Aims
تاللغح االودلٕضٔح
ان ٔكتسة الطالة لُاعذ لغًُٔ اساسٕح مثل الىفّ َادَاخ الىذاء ََظائف
أخضاء الدملً َطشق التُافك تٕه االسم َالفعل
-2المخرجات التعميمية المستيدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتياء ىذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى أن:
أٔ .1.تعشف علّ أساسٕاخ الكتاتح الظحٕحح تاللغح االودلٕضٔح
 -3المعرفة و الفهم
 Knowledge andأٔ .2.كتسة مٍاسج التحذث تاللغح الىدلٕضٔح
 Understandingأٔ .3.تعشف علّ مثادئ التشخمح مه َ الّ اللغح االودلٕضٔح
بٔ .1.مٕض مظطلحاخ اودلٕضٔح خذٔذج تىمّ مٍاساتً اللغُٔح
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsبٔ .2.مٕض الىطك السلٕم للكلماخ َكزلك الٍداء السلٕم لٍزي الكلماخ
بٔ .3.ستىتح اسماء عىأَه لمطع المشاءج التٓ ٔذسسٍا
بٔ .4.ماسن تٕه ا٘صمىح المختلفح
جٔ .1.طُس لذساتً علّ الكتاتح اللغُٔح الظحٕحح َكزلك الىطك السلٕم
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجٔ .2.عٕذ كتاتح الدمل التّ ٔذسسٍا تعذ تظحٕح االخطاء الىحُٔح تٍا
جٔ .3.كتشف االخطاء اللغُٔح َالىحُٔح فّ المماطع التّ ٔذسسٍا
دٔ .1.كتسة أساسٕاخ المشاءج فٓ تخظظً تاللغح اٖودلٕضٔح
د -المهارات العامة
 General Skillsد .2.دٔ-تُاطل تظُسج مكتُتح أَ شفإٌح مع الثمافاخ االخشِ مه خلفٕح
لُٔح ثمافٕح َالمشاءج الُاعٕح لٗداب المكتُتح تلغح التخظض
 -3محتُْ الممشس

Syllabus

المىضىع

عدد الساعاث

1- Tenses: past perfect, present perfect
2- Word play: synonyms, simile, metaphor
3- pronunciation

4
4
4
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4- conjunctions
5- commonly misspelled words
6- Texts for translation into Arabic
7- Texts for translation into English
8- Biography of the most famous figures
9- Grammatical structure
10- Comprehension Passages
11- Recall Exercises
12- Oral Comprehension tests
13- Yes/No type questions
14- Vocabulary Exercises
.4أ.المحاضرة
 -4أسالٕة التذسٔس َالتعلم
Teaching
and learning
.4ب .مناقشاث شفىيه
methods
.4ج .تدريباث تحريريت

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 -5أسالٕة التذسٔس َالتعلم للطالب
ال يىجد
رَْ المذساخ المحذَدج
Teaching and Learning
methods for disables
 -6أسالٕة التذسٔس َالتعلم للطالب .6أ .ال يىجد
.6ب.
المتمٕضٔه
 -7تمٕٕم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools

تحريرى

لقياس القدره عمى الكتابو والترجمة

األسبوع الرابع عشر (التحريرى)
ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

نياية الفصل الدراسي

% 100

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

-

االمتحان العممي

-

أعمال فصمية

-

 6-1ضعيف جدا
 9-7ضعيف
 12-10مقبول
 15-13جيد
 17-16جيد جدا

 20-18ممتاز
 -8لائمح الكتة الذساسٕح َالمشاخع :List of references
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Comprehension Passages For University Students, Course notes  مذكرات-أ
Department of English, 2011-2012
None

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text
books)

- English Grammar in Use by Cambridge
 كتب مقترحة-ج
University Press.
Recommended books
- English Vocabulary in Use by Cambridge
University Press
 دوريات عممية أو نشرات-د

www.vocaboly.com
www.learningenglish.ed

الخ...
Periodicals, web sites.. etc.

 االمكانيات المطموبة لمتدريس و-9

Computers
Data show
Audio System

التعمم

/

/

تم مىالشح التُطٕف َإعتمادي تمدلس المسم المىعمذ تتاسٔخ
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