كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية

انًمشس يًثم عُصشاً سئيسيب ً أو ثبَىيبً ثبنُسجخ نهجشايح  :عُصشاً سئيسيب ً

القسـم الذي يتبعه البرنامج

المغة االنجميزية

القسم الذي يتبعه المقرر المغة االنجميزيه

العام الدراسي 0200/0202

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

أ -معمومات أساسية:
اسم

المقرر:

قواعد

اللغة الرمز الكودي:

الفرقة /المستوي :الثانية

اإلنجليزية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر  -1 Aimsأٌ يتعشف انطبنت عهً لىاعذ انهغخ االَدهيضيخ
 -2أٌ يكتست اسبسيبد لىاعذ انهغخ االَدهيضيخ
 -3أٌ يتعهى كيفيخ استخذاو لىاعذ انهغخ االَدهيضيخ انًختهفخ فً انتطجيك يٍ اخم
انكتبثخ انصحيحخ نهغخ وكزنك انتحذث انصحيح دوٌ استكبة اخطبء َحىيخ
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcome
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ .1.يتعشف عهً لىاعذ اندًم وانعجبساد وأَىاعهب وانجًُ انعًيمخ وانسطحيخ
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andنهدًم
 Understandingأ2.يتعشف عهً اَىاع والسبو انُحى انًختهفه ويُهب لىاعذ انتحىيهيخ،
أ .3.يستذل عهً يدًىعه يٍ انمىاعذ انالصيه نكتبثخ انُصىص كتبثخ صحيحه يثم
لىاعذ انصشف وتشكيت اندًم ووظبئف عُبصش اندًم.
أ .4.يتعشف عهً االصيُخ انًختهفخ ثبنهغخ االَدهيضيخ وكزنك انفشق ثيٍ االسًبء
وانصفبد واالفعبل  ،االسًبء انفشعيخ ،اسًبء االعالو ،االسًبء انتً تعذ وانتً
التعذ ،حشوف اندش وانعطف  ،انخ.
أ .5.يتعشف عهً لبعذح انتىافك ثيٍ انفعم و انفبعم وكزنك المعجم  :المحددات،
األسماء واألفعال و بنية العبارة
أ .6.يتعشف عهً اَىاع اندًم انًختهفخ  :االسئهخ ،انُفً ،انُذاء ،انخ.
ة.1.يحذد لىاعذ اندًم وانعجبساد وأَىاعهب وانجًُ انعًيمخ وانسطحيخ نهدًم
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsة.2.يًيض اَىاع والسبو انُحى انًختهفه ويُهب لىاعذ انتحىيهيخ
ة .3.يستُتح يدًىعه يٍ انمىاعذ انالصيه نكتبثخ انُصىص كتبثخ صحيحه يثم
لىاعذ انصشف وتشكيت اندًم ووظبئف عُبصش اندًم.
ة .4.يمبسٌ ثيٍ االصيُخ انًختهفخ ثبنهغخ االَدهيضيخ وكزنك انفشق ثيٍ االسًبء
وانصفبد واالفعبل  ،االسًبء انفشعيخ ،اسًبء االعالو ،االسًبء انتً تعذ وانتً
التعذ ،حشوف اندش وانعطف  ،انخ.
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ة .5.يًيض لبعذح انتىافك ثيٍ انفعم و انفبعم وكزنك المعجم

 :المحددات،

األسماء واألفعال و بنية العبارة
ة .6.يصُف اَىاع اندًم انًختهفخ  :االسئهخ ،انُفً ،انُذاء ،انخ.
جـ -المهارات المهنية ج.1.يستخذو لىاعذ اندًم وانعجبساد وأَىاعهب وانجًُ انعًيمخ وانسطحيخ نهدًم
 Professional Skillsج .2.يجيٍ اَىاع والسبو انُحى انًختهفه ويُهب لىاعذ انتحىيهيخ
ج.3.يستُتح يدًىعه يٍ انمىاعذ انالصيه نكتبثخ انُصىص كتبثخ صحيحه يثم
لىاعذ انصشف وتشكيت اندًم ووظبئف عُبصش اندًم.
ج .4.يطجك عهً االصيُخ انًختهفخ ثبنهغخ االَدهيضيخ وكزنك انفشق ثيٍ االسًبء
وانصفبد واالفعبل  ،االسًبء انفشعيخ ،اسًبء االعالو ،االسًبء انتً تعذ وانتً
التعذ ،حشوف اندش وانعطف  ،انخ.
ج .5.يستخذو لبعذح انتىافك ثيٍ انفعم و انفبعم وكزنك المعجم  :المحددات،
األسماء واألفعال و بنية العبارة
ج .6.يعيذ كتبثخ اَىاع اندًم انًختهفخ  :االسئهخ ،انُفً ،انُذاء ،انخ.
د .1.يكتست لىاعذ نغىيه اسبسيخ يثم وظبئف أخضاء اندًهه وطشق انتىافك ثيٍ
د -المهارات العامة
 General Skillsاالسى وانفعم
د .2.يعيذ كتبثخ وثُبء اخضاء انكالو انًختهفخ  :االسئهخ ،انُفً ،انُذاء ،لىاعذ اندًم
وانعجبساد وأَىاعهب وانجًُ انعًيمخ وانسطحيخ نهدًم  ،االسًبء وانصفبد واالفعبل
 ،االسًبء انفشعيخ ،اسًبء االعالو ،االسًبء انتً تعذ وانتً التعذ ،حشوف اندش
وانعطف ،انخ.
د .3.يتىاصم ثصىسح يكتىثخ أو شفبهيخ يع انثمبفبد االخشي يٍ خهفيخ لىيخ
ثمبفيخ وانمشاءح انىاعيخ نآلداة انًكتىثخ ثهغخ انتخصص
د .4.يستخذو انتكُىنىخيخ انحذيثخ فً خًع انًعهىيبد واالطالع عهيهب فً يدبل
تخصصه
 -3يحتىٌ انًمشس
عدد الساعاخ
الوْضْع
Syllabus
’sentences

1-Phrases
and
grammar
2- Types of grammar
3- Syntax

4- Clause patterns
5- Syntactic functions of clause
elements
6-Subjective forms of the verb
7- Subject – verb concord

8-Noun subgroups: proper
nouns, count and mass
9-Questions, negatives,
vocatives and auxiliaries
10Conjunctions
and
prepositions
11- Transformational grammar
12- deep and surface structures
13-The Lexicon: determiners,
nouns ,and verbs phrase
structure
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4
4
4
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14- Revision
Exam

 -4أسبنيت انتذسيس
وانتعهى
Teaching and
learning methods

4
4

.4أ .الوحاضرٍ
.4ب .هٌالشاخ ّتطثيماخ شفْيَ

.5أ .دعن كل ها هي شاًَ رفع هستْٓ الطالة التعليؤ
.5ب.
.5ج.

 -5أسبنيت انتذسيس
وانتعهى نهطالة روٌ
انمذساد انًحذودح
Teaching and
Learning methods
for disables
.6أ .يتن اعطاء الطالب الوتويسيي اعواال اضافيح تٌاءا علٔ رغثتِن ّيتن تشجيعِن
 -6أسبنيت انتذسيس
وانتعهى نهطالة انًتًيضيٍ ّتحفيسُن علٔ استورارُن فٔ التفْق ّتحسيي هستْاُن
.6ب.
 -7تمييى انطالة :Students assessment
أ -األساليب
المستخدمة
Tools
ب -التوقيت
Time schedule
ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

تحريرى

االنجميزية

لقياس مدى تحصيل الطالب لممادة العممية وتطبيق قواعد المغه

التحريرى األسبوع الخامس عشر
نهاية الفصل الدراسي

% 111

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 6-1ضعيف جدا
 9-7ضعيف
 12-11مقبول
 15-13جد
 17-16جيد جدا

 21-18ممتاز
 -8لبئًخ انكتت انذساسيخ وانًشاخع :List of references
أ -مذكرات
Course notes
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 -9االمكانيات المطموبة

كىسسبد يعتًذح فً انًستىيبد انًختهفه نمىاعذ انهغخ االَدهيضيخ

لمتدريس و التعمم

هٌسك الومرر(أستاذ الوادج) :دُ.شام هحود حسي

رئيس المسن :أ .دً .ازن عثد اللطيف
التاريخ /
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