كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة العربية
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج

العام الدراسي 2011 -2010

المغة العربية

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 2010

القسم الذي يتبعه المقرر :انهغح االَجهيضيح ٔآداتٓا
أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر:

الفرقة /المستوي :الثانية

المغة العربية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

نظري

-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

 -أٌ يرؼشف انطانة ػهي انهغح انؼشتيح ،أًْيرٓا ٔآداتٓا.

-2المخرجات التعميمية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
قادر عمى أن:
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب ا
أ -المعرفة و الفهم
Knowledge and
 Understandingأ 2-يرؼشف ػهي أْى انؼصٕس األدتيح
أ 1-يرؼشف ػهٗ يؼُٗ األدب

أ 3-يرشجى ألْى األدتاء ٔانشؼشاء
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
جـ -المهارات المهنية
Professional Skills

ب 1-يذهم تؼض انًخراساخ األدتيح
ب 2-يفغش يخراساخ يٍ انقصائذ
ج 1-يكرغة انًٓاساخ انُقذيح ٔانجًانيح نهقصائذ
ج 2-يؼيذ تُاء يُظٕيرّ انهغٕيح ٔذذغيٍ األداء انهفظٗ ٔانهغٕٖ نذيّ.

كهيح اآلداب
ٔدذج ضًاٌ انجٕدج ٔاإلػرًاد
يششٔع انرطٕيش انًغرًش ٔانرأْيم نإلػرًاد CIQAP

جايؼح تُٓا
ذهيفٌٕ 8133224310

د -المهارات العامة
General Skills
 -3محتوي المقرر
Syllabus

د 1-يغرخذو انًصادس انًٕجٕدج تانًكرثاخ.
د 2-يغرخذو شثكح انًؼهٕياخ
ػذد انغاػاخ

انًٕضٕع

8
12
12
8
8
8

معنى األدب
أْى انؼصٕس األدتيح
يخراساخ شؼشيح ٔأدتيح
دساعح شؼش انًرُثٗ
دساعح شؼش أدًذ شٕقٗ
دساعح شؼش دافع اتشاْيى
-4أ إنقاء انًذاضشاخ ٔانًُاقشح.

 -4أسالية التدريس والتعلم
Teaching and learning
 -4 methodsب انؼصف انزُْي.
 –4جـ انًذاكاج

 -5أسالية التدريس والتعلم
أ -أ ذفؼيم اإلسشاد األكاديًي.
المحدودة
للطالب ذوي القدرات
 -5ب طشح انًشكالخ ٔانثذث ػٍ دهٓا.
 -5 Teaching and Learningج صيادج انغاػاخ انًكرثيح.
methods for disables
-6أ انرؼهى انزاذي.
 -6أسالية التدريس والتعلم
للطالب المتميزين
-6ب طشح انًشكالخ ٔانثذث ػٍ دهٓا.
-6ج إجشاء يُاظشاخ تيٍ انًغ ٔانضذ تكم يٕضٕع.
 -7تقييم الطالب :Students assessment
أ -األساليب المستخدمة
Tools
ب -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

Time

االمتحان التحريرى

لقياس المستوى النهائى لمطالب

نهاية الفصل الدراسى
نهاية الفصل الدراسي

% 111

منتصف الفصل الدراسي ----
االمتحان الشفوي
االمتحان العممي
أعمال فصمية
د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

----

%
%

% ---%-----

ممتاز 21-18
جيد جدا  16و 17

كهيح اآلداب
ٔدذج ضًاٌ انجٕدج ٔاإلػرًاد
يششٔع انرطٕيش انًغرًش ٔانرأْيم نإلػرًاد CIQAP

جايؼح تُٓا
ذهيفٌٕ 8133224310

جيد 15-13
مقبول 12-11
 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :List of references
أ -مذكرات Course
notes

يذاضشاخ فٗ انهغح انؼشتيح (انُذٕ ٔانرؼثيش) نطالالب انفشقالح انناَيالح .غيالش
يُشٕس – كهيح اآلداب جايؼح تُٓا.

د .يذًذ يُذٔس -:انشؼش انًصشٖ تؼذ شٕقٗ-
ب -كتب ممزمة
 Required books (Textد .يذًذ ػُاَٗ -:يا ْٕ األدب -طثؼح يكرثح األعشج
)books
جاٌ تٕل عاسذش :يا األدب -ذشجًح :د .يذًذ غُيًٗ ْالل-
ج -كتب مقترحة
 Recommendedد .شٕقٗ ضيف -عهغهح ػصٕس األدب -داس انًؼاسف-
books
د -دوريات عممية أو
نشرات ...الخ
Periodicals, web sites..
etc.

 -9اإلمكانيات المطموبة

لمتدريس و التعمم

يٕاقغ َد:

-

دجشاخ نهرذسيظ أكنش.
ػذد طهثح أقم.
أجٓضج ذكييف تذجشاخ انذسط.
صياَح انًيكشفَٕاخ.

ذى يُاقشح انرٕصيف ٔإػرًادِ تًجهظ انقغى انًُؼقذ تراسيخ
يُغق انًقشس(أعرار انًادج):
د/عايخ ػًش

كهيح اآلداب
ٔدذج ضًاٌ انجٕدج ٔاإلػرًاد
يششٔع انرطٕيش انًغرًش ٔانرأْيم نإلػرًاد CIQAP

/

/
سئيظ انقغى:
أ.دَ/اصك ػثذانهطيف

جايؼح تُٓا
ذهيفٌٕ 8133224310

