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جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر : :اىيغح اّٖزيُضَح و آداتها

اىَقشس ََخو ػْظشاً سئُغُا ً أو حاّىَا ً تاىْغثح ىيثشاٍذ  :ػْظشاً سئُغُا ً

القسـم الذي يتبعه البرنامج

العام الدراسي0211 -0212 :

اللغة االنجليزية و آداتها

القسم الذي يتبعه المقرر اللغة االنجليزية و آداتها

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0212

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :أدب مقارن (أسسه الرمز الكودي:

الفرقة /المستوي :الثانية

ونظرياته)
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

--

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
تؼشَف اىطٗب باألدب المقارن (أسسه ونظرياته) ٍغ دساعح ٍغتفُضح
 -1أهداف المقرر Aims
ىؼَيُِ ادتُُِ عىاءا ػَيُِ فً اىيغح اّٖزيُضَح او ػَو ٍِ اىيغح
اّٖزيُضَح وآخش ٍِ اىيغح اىؼشتُح وتىضُح أوره اىتشاتح واٖختٗف فَُا
تُْهٌ ٍغ اتشاص رىل ميح ٍِ خٗه تحيُو ػَيٍ ىؼَيُِ ادتُُِ (عُذتً
اىزَُيح ىثشّاسد شى وعُذتً اىزَُيح ىتىفُق اىحنٌُ) ٍِ خٗه أتحاث
اىطٗب
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أَ . .1.تؼشف ػيً ٍاهُح اٖدب اىَقاسُ و أعغه
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأَ .0 .تؼشف ػيً اشهش اٖدتاء واىَفنشَِ واىقذٍاء واىَؼاطشَِ فً
 Understandingتشاث اىيغح اّٖزيُضَح او ىغح اىؼَو اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح وأهٌ اّتارهٌ
اٖدتً واىفنشي وأهٌ اىتُاساخ اٖدتُح واىفنشَح اىشائؼح فً هاتُِ اىيغتُِ
أَ .3.تؼشف ػيً اىْظشَاخ واىَذاسط اىفنشَح عىاءا فً اىيغح اّٖزيُضَح
او فً اىيغح اٖخشي ىيؼَو اٖدتً اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح
أَ .4.تؼشف ػيً اٖتزاهاخ اٖدتُح اىحذَخح ىيْقذ عىاءا فً اىيغح
اّٖزيُضَح او فً اىيغح اٖخشي ىيؼَو اٖدتً اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح
أَ .5.ؼذد اىَؤحشاخ اىَختيفح فٍ اٖػَاه اٖدتُح اىتً َقاسُ فَُا تُْها
بَ .1.قاسُ تُِ حقافح اىيغح اّٖزيُضَح اىتً دسعها وتُِ حقافح اىيغح اىؼشتُح
ب -القدرات الذهنية
وتشاحها
Intellectual skills
بََُ .0.ض تُِ اىؼٗقاخ اىغُاقُح اىَختيفح عىاءا فً اىيغح اّٖزيُضَح او
فً اىيغح اٖخشي ىيؼَو اٖدتً اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح
بَ .3.حيو اىْظىص اىشفىَح واىَنتىتح عىاءا تاىيغح اّٖزيُضَح او تاىيغح
اٖخشي ىيؼَو اٖدتً اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح
ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد CIQAP
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بَْ .4 .قذ اىْظىص اىشفىَح واىَنتىتح فً اىيغتُِ اىتً متة تهَا اىؼَيُِ
اٖدتُُِ
بَ .5.قاسُ تُِ اىْظشَاخ واىَذاسط اىفنشَح ومزىل اىَؤحشاخ اىَختيفح
فٍ اٖػَاه اٖدتُح عىاءا فً اىيغح اّٖزيُضَح او فً اىيغح اٖخشي ىيؼَو
اٖدتً اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح
دَ .1.ىظف اىَؼيىٍاخ واىَفاهٌُ اىتً دسعها فً ٍزاه ػَيه
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsدَ .0.قشأ اىْظىص اىَنتىتح تاىيغح اىتً دسعها قشاءج طحُحح وَتشرٌ
اىْظىص ٍِ واىً اىؼشتُح
دَ .3.ىظف اىؼيىً اّٖغاُّح اىَختيفح فً ٍَاسعح اىؼَو اٖدتً وإرشاء
حىاس ٍغ اىَتحذحُِ تاىيغح اىتً تؼيَها
دَ .4.تؼاٍو ٍغ اىىحائق واىَظادس اىتاسَخُح اىَختيفح فً اىيغاخ اىتً
َذسعها.
دََ .5.اسط اىىطف اىتاسَخٍ واٖدتً ىٓحذاث واىىقائغ اىتاسَخُح
واٖػَاه اٖدتُح وتحيُيها.
دَ .6.غتخذً اىقىاػذ اىيغىَح اىظحُحح فً متاتح ٍىضىع أو تقشَش أو
اىقاء ميَح تاىيغتُِ اىتُِ دسعهَا واعتخذاً ٍشارغ وٍظادس هاتُِ اىيغتُِ
دَ .1.تىاطو تظىسج ٍنتىتح أو شفاهُح ٍغ اىخقافاخ اٖخشي ٍِ خيفُح
د -المهارات العامة
 General Skillsقىَح حقافُح واىقشاءج اىىاػُح عىاءا ىّداب اىَنتىتح تيغح اىتخظض او
اىيغح اٖخشي ىيؼَو اٖدتً اىزي تتٌ ٍؼه اىَقاسّح
دَ .0 .غتخذً إٍناّاخ اىحاعىب واىىعاط اىتنْىىىرُح اىحذَخح فٍ اٖطٗع
واىثثحج ػِ اىَؼيىٍاخ.
دَ .0.غتخذً أعاىُة حو اىَشنٗخ عىاء تُِ اْفشاد أو فٍ إطاس ٍؤعغٍ
تنفاءج
دَ .3 .تَنِ ٍِ اىؼَو اىزَاػٍ وإداسج اىفشَق.
 -3محتوي المقرر

Syllabus

اىَىضىع
Definition of Comparative
Literature & how it came
into being
Summary of Shaw's
)Pygmalion Act1-3 (Plot
Summary of Shaw's
)Pygmalion Act4-5 (Plot
Literary aspects in Shaw's
Pygmalion
(Characterization, Themes,
)Settings, etc.
Summary of El-Hakeem's
)Pygmalion Act1-3 (Plot
Literary aspects in ElHakeem's Pygmalion
(Characterization, Themes,
)Settings, etc.

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد CIQAP

ػذد اىغاػاخ
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4
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4
4
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4

4

4

4

4
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Differences and similarities
between the cultural
background of Bernard
Shaw's Pygmalion &
Tawfiq El Hakeem's
Pygmalion
Differences and similarities
between the literary settings
of Bernard Shaw's
Pygmalion & Tawfiq El
Hakeem's Pygmalion
Criticism of Bernard
Shaw's Pygmalion and how
it was received in society
Criticism of Tawfiq El
Hakeem's Pygmalion and
how it was received in
society
Sample-reading from
Shaw's Pygmalion
(quotation and analysis)
Sample-reading from ElHakeem's Pygmalion
(quotation and analysis)
Revision
Final Exam
 اىَحاضشج وأىقاء.أ.4
 أسالية التدريس والتعلم-4
Teaching
and learning
 اىَْاقشح واىحىاس.ب.4
ٍْ اىؼظف اىزه.د.4 methods
ٍ اىتؼيٌ اىزات.د.4
ًََ َتٌ تفؼُو ّظاً اٖسشاد اٖماد.أ.5  أسالية التدريس والتعلم للطالب-5
.ب.5
ذوي القدرات المحدودة
.د.5 Teaching and Learning
methods for disables

َِ َتٌ تشزُغ اىطٗب اىَتَُض.أ.6
ٍَُ دػٌ مو ٍا ٍِ شاّه تطىَش ٍغتىي اىطاىة اىتؼي.ب.6

 أسالية التدريس والتعلم للطالب-6
المتميزين

:Students assessment
اٍٖتحاُ اىتحشَشٌ لقياس اىقذسج ػيً اىتفنُش واىتحيُو واٖعتْتاد
وٍذي تحظُو اىطاىة ىيَادج اىؼيَُح
 لقياس.................................
راٍؼح تْها
8133224310 ُتيُفى

 تقييم الطالب-7

 األساليب المستخدمة-أ
Tools

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
CIQAP ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد

ب -التوقيت
schedule

Time

ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

األسبوع الخامس عشر (االخير)
األسبوع .............................
نهاية الفصل الدراسي

% 111

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

ممتاز 21-18
جيد جدا 16و17
جيد 15-13

مقبول 12-11
 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :List of references
أ -مذكرات Dr. Shrine El-Shoura. A Comparative Study of Bernard Course notes
Shaw's Pygmalion & Tawfiq El Hakeem's Pygmalion
ب -كتب ممزمة
Required books (Text
)books

Shaw, Bernard. Pygmalion
El Hakeem, Tawfiq. Pygmalion

ج -كتب مقترحة
Recommended books

Comparative Literature

د -دوريات عممية أو نشرات

www.en.wikipedia.org/wiki/Comparative_literature
www.cl-studies.psu.edu/

...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس

صَادج أٍناُّاخ واىىعائو اىتؼيَُُح

و التعمم

ٍْغق اىَقشس(أعتار اىَادج) :أ.د .ً.شُشَِ اىشىسي

سئُظ اىقغٌ :أ .دّ .اصك ػثذ اىيطُف
التاريخ /

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد CIQAP

/

راٍؼح تْها
تيُفىُ 8133224310

