كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدابها
الوقرر يوثل عٌصراً رئيسيا ً أو ثاًىيا ً بالٌسبت للبراهح  :عٌصراً رئيسيا ً
العام الدراسي1022/1020:
القسـم الذي يتبعه البرنامج :المغة االنجميزية وادابها

القسم الذي يتبعه المقرر .اللغح االًجليزيح ّاداتِا

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 1020

أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر :لغويات
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي:الثانيه
2

عممي و  /أو تمارين

6

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

 -1أى يكتسة الطالة ّيتؼشف ػلٔ هؼٌٔ لفظ لغْياخ فٔ اللغح
االًجليزيَ ّدّسُا فٔ تشكيل لغتَ ّطشيمتَ فٔ الكتاتَ تؼذ التخشج

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

جـ -المهارات المهنية
Professional Skills
د -المهارات العامة
General Skills
 -3هحتْٕ الومشس

Syllabus

أ .1.يتؼشف ػلٔ الٌظشياخ ّاالساسياخ فٔ ػلن اللغْياخ
أ .2.يؼثش ػي كل الوصطلحاخ اللغْيَ التٔ تؼتثش لغح ثاًيَ لَ
أ .3.يزكش ّيصف هايشيذ تاستخذام الوصطلحاخ ّالٌظشياخ اللغْيَ
الجذيذٍ
ب .1.يويز تيي لْاػذ الٌطك فٔ اللغح االًجليزيَ كلغح ثاًيَ ّتيي
لْاػذ لغتَ االم
ب .2.يويز تيي لْاػذ اللغح االًجليزيَ ّتيي لْاػذ لغتَ االم
ب .3.يشتظ تيي المْاػذ التٔ يذسسِا ّها يذسسَ فٔ الوْاد االخشٓ
فٔ هختلف التخصصاخ
ج .1.يستخذم ها يذسسَ هي ًظشياخ لغْيَ فٔ تحليل أًْاع هختلفَ
هي الٌصْص
ج .2.يويز تيي الطشق الوختلفَ للفِن ّالتحليل
ج .3.يثتكش طشق جذيذٍ للتطثيك ػلٔ اًْاع هختلفَ هي الٌصْص
د .2.يستخذم الوصادس ّالمْاهيس اللغْيَ التٔ تضيف لَ هصطلحاخ
جذيذٍ
د .1.يطْس هي لذساتَ تحيث يتوكي هي هؼشفح الفشق تيي الٌظشياخ
اللغْيح
الوىضىع
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1- Introduction to linguistics
2- Sounds
3- Phrases
4- Morphology
5- Word formation process
6- Sentence and grammar
7- Syntax
8- Semantics
9- Discourse analysis
10- Language and mind
11- Language and machine
12- Language and acquisition
13- Discussions
14- revision
Final exam
 -4أسالية التذسيس ّالتؼلن
.4أ.هحاضشج
Teaching
and learning
.4ب .ػولٔ
.4 methodsج.هٌالشاخ شفْيَ

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

.5أ .يتن تفؼيل ًظام االسشاد االكاديؤ
 -5أسالية التذسيس ّالتؼلن للطالب
.5ب.
رّٕ المذساخ الوحذّدج
.5 Teaching and Learningج.
methods for disables
 -6أسالية التذسيس ّالتؼلن للطالب
الوتويزيي
 -7تميين الطالب

.6أ .ال يىخد
.6ب.

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools

تحريرى

التحميل والتظبيق عمى مختمف النصوص
شفوى

ب -التوقيت
schedule

Time

ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات Grading

لقياس القدرة عمى استخدام المصطمحات المغويه فى

لقياس امكانيات الطالب االجتماعية وقدرته عمى المواجهه

األسبوع التحريرى فى االسبوع الخامس عشر
األسبوع الشفوى فى االسبوع الثانى عشر
نهاية الفصل الدراسي

 % 77تحريرى

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%37

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 6-1ضعيف جدا
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 ضعيف9-7

system

 مقبول12-17
 جد15-13
 جيد جدا17-16
 ممتاز27-18
:List of references  لائوح الكتة الذساسيح ّالوشاجغ-8
 ال يىخدCourse notes  مذكرات-أ

Syntax and Linguistics

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text
books)
 كتب مقترحة-ج
Recommended books

1- How Language Works
by Michael Gasser - Indiana University ,
2006

2- - Introduction to Syntax
by Idan Landau, Michel DeGraff - MIT
OpenCourseWare , 2003

3- Introduction to Linguistics by Edward Stabler UCLA , 2010
1- Foundations of Language
2-Journal of Linguistics

1- written sources
2- data show
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 دوريات عممية أو نشرات-د
الخ...
Periodicals, web sites.. etc.

 االمكانيات المطموبة لمتدريس و-9

التعمم
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هٌسق الوقرر(أستاذ الوادة) :د .هشام هحود حسي

رئيس القسن :أ .دً .ازك عبد اللطيف
التاريخ /
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