كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر : :اللغة االنجليزية و آدابها
اىَقشس َٝخو ػْظشاً سئٞغٞا ً أٗ حاّ٘ٝا ً تاىْغثح ىيثشاٍذ  :ػْظشاً سئٞغٞا ً
العام الدراسي 0200 -0202
القسـم الذي يتبعه البرنامج اللغة االنجليزية و آدابها

القسم الذي يتبعه المقرر اللغة االنجليزية و آدابها تاريخ

إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر :النقد األدبى
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي :الثانية
--

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
تؼشٝف اىطالب تْقاد اىؼظش اىَٞتافٞضٝق ٗ ٚاىْ ٘ٞمالعٞنٗ ٚت٘ػٞح أٗرٔ
 -1أهداف المقرر Aims
اىتشاتح ٗاالختالف فَٞا تٍ ٌْٖٞغ اتشاص رىل ميح ٍِ خاله تحيٞو ػَي ٜىثؼغ
اىْظ٘ص اىْقذٝح ٗ ٍِ خاله أتحاث اىطالب
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
Intended Learning Outcomes
أٝ .0.تؼشف ػيي ٚاىْظشٝاخ ٗاىَذاسط اىْقذٝح فٍ ٜزاه اىتخظض
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأٝ .0.تؼشف ػي ٚاالتزإاخ اىحذٝخح فٍ ٜزاه اىتخظض
 Understandingأٝ.3.ؼذد اىَؤحشاخ اىَختيفح ف ٜاالػَاه اىْقذٝح
بَٞٝ .0.ض ت ِٞاىؼالقاخ اىغٞاقٞح اىَختيفح ف ٚىغح اىتخظض
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsبٝ .0.حيو اىْظ٘ص اىشف٘ٝح ٗاىَنت٘تح تيغح اىتخظض
بْٝ.3.قذ اىْظ٘ص اىشف٘ٝح ٗاىَنت٘تح تيغح اىتخظض
بٝ .4.قاسُ ت ِٞاىْظشٝاخ ٗاىَذاسط اىْقذٝح ٗمزىل اىَؤحشاخ اىَختيفح فٚ
ٍزاه اىتخظض
د٘ٝ .0.ظف اىَؼيٍ٘اخ ٗاىَفإ ٌٞاىت ٚدسعٖا فٍ ٚزاه ػَئ
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsد٘ٝ .0.ظف اىؼيً٘ االّغاّٞح اىَختيفح فٍَ ٚاسعح اىؼَو االدتٚ
دٝ .3.تؼاٍو ٍغ اى٘حائق ٗاىَظادس اىتاسٝحٞح اىَختيفح.
دَٝ .4.اسط اى٘طف اىتاسٝخٗ ٜاالدت ٚىألحذاث ٗاى٘قائغ اىتاسٝخٞح
ٗاالػَاه اىْقذىح ٗتحيٞيٖا.
دٝ .0.غتخذً إٍناّاخ اىحاع٘ب ٗاى٘عاط اىتنْ٘ى٘رٞح اىحذٝخح ف ٜاالطالع
د -المهارات العامة
ٗ General Skillsاىثثحج ػِ اىَؼيٍ٘اخ.

ميٞح اٟداب
ٗحذج ػَاُ اىز٘دج ٗاإلػتَاد
ٍششٗع اىتط٘ٝش اىَغتَش ٗاىتإٔٞو ىإلػتَاد CIQAP

راٍؼح تْٖا
تيٞفُ٘ 8133224310

دٝ .0.غتخذً أعاىٞة حو اىَشنالخ ع٘اء ت ِٞاألفشاد أٗ ف ٜإطاس ٍؤعغٜ
تنفاءج
دٝ .3 .تَنِ ٍِ اىؼَو اىزَاػٗ ٜإداسج اىفشٝق.
 -3محتوي المقرر

Syllabus

اىَ٘ػ٘ع

ػذد اىغاػاخ

Introduction
The Renaissance
Sir Philip Sidney
Julius Caesar Scaliger
Metaphysical criticism

4
4
4
4
4
4

John Dryden.
Neoclassical criticism
Joseph Addison
Alexander Pope
Alexander Pope’s works
Samuel Johnson
Samuel Johnson’s works
Revision
Final Exam
.4أ .اىَحاػشج ٗاإلىقاء
 -4أساليب التدريس والتعلم
Teaching
and learning
.4ب .اىَْاقشح ٗاىح٘اس
methods
.4د .اىؼظف اىزْٕٜ
.4د .اىتؼيٌ اىزاتٜ
 .ٓ.4اىؼشع اىَشحٚ

4
4
4
4
4
4
4

.5أٝ .تٌ تفؼٞو ّظاً االسشاد االمادَٚٝ
 -5أساليب التدريس والتعلم
.5ب.
للطال ب ووي القدرا المحدوة
.5 Teaching and Learningد.
methods for disables
 -6أساليب التدريس والتعلم
للطال ب المتميزين
 -7تقييم الطال ب

.6أٝ .تٌ تشزٞغ اىطالب اىَتَٞضِٝ
.6ب .دػٌ مو ٍا ٍِ شأّ تط٘ٝش ٍغت٘ ٙاىطاىة اىتؼيَٜٞ

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools
Time
ب -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

االٍتحاُ اىتحشٝش ٛلقياس اىقذسج ػي ٚاىتفنٞش ٗاىتحيٞو ٗاالعتْتاد ٍٗذٙ
تحظٞو اىطاىة ىيَادج اىؼيَٞح
األسبوع الخامس عشر (االخير)
نهاية الفصل الدراسي

% 100

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

ميٞح اٟداب
ٗحذج ػَاُ اىز٘دج ٗاإلػتَاد
ٍششٗع اىتط٘ٝش اىَغتَش ٗاىتإٔٞو ىإلػتَاد CIQAP

راٍؼح تْٖا
تيٞفُ٘ 8133224310

%

االمتحان العممي
%

أعمال فصمية
22-18 ممتاز
17و16 جيد جدا

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

15-13 جيد
12-12 مقبول
:List of references  قائمة الكتب الدراسية والمراجع-8
Literary Criticism for 2nd Year Students. Compiled by Dr.
Iman El-Adawy.
Criticism: The Major Texts. Ed. Walter Jackson Bate. San
Diego: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1970

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

Alexander Pope. Essay on criticism
 كتب مقترحة-ج
Samuel Johnson. Lives of the Poets
Recommended books
- Barnard, Robert. A Short History of English Literature,
2nd ed. Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell
Publishers, 1994.
- Banham, Martin. The Cambridge Guide to Theatre. New
York: Cambridge University Press, 1988.

www.questia.com/PM.qst?a=o&d=16314827
 دوريات عممية أو-د
› Arts & Entertainmentwww.ehow.com
الخ... نشرات
www.english.ucsb.edu/faculty/.../english/baldick.ht
www.en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism Periodicals, web sites..
/Literature www.enotes.com etc.
www.english.cam.ac.uk/classroom/pracrit.htm
Million Book Project www.archive.org/
www.michaelgavin.org/book-project-undisciplinedcriticism
حَٞٞاخ ٗاى٘عائو اىتؼيّٞادج اإلٍناٝص

 االمكانيات المطموبة-9

لمتدريس و التعمم

راٍؼح تْٖا
8133224310 ُ٘فٞتي

دابٟح اٞمي
ٗحذج ػَاُ اىز٘دج ٗاإلػتَاد
CIQAP و ىإلػتَادٕٞش اىَغتَش ٗاىتأٍٝ٘ششٗع اىتط

ٍْغق اىَقشس(أعتار اىَادج) :د .اَٝاُ ػذٗ ٙأحَذ حْفٚ
اىيطٞف

سئٞظ اىقغٌ :أ .دّ .اصك ػثذ

التاريخ /

ميٞح اٟداب
ٗحذج ػَاُ اىز٘دج ٗاإلػتَاد
ٍششٗع اىتط٘ٝش اىَغتَش ٗاىتإٔٞو ىإلػتَاد CIQAP

/

راٍؼح تْٖا
تيٞفُ٘ 8133224310

