كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدابها
اىَقشس يَثو ػْظشاً سئيغيا ً أو ثاّىيا ً تاىْغثح ىيثشاٍح  :ػْظشاً سئيغيا ً
العام الدراسي ..2011 -2010
القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة االنجميزية وآدابها
القسم الذي يتبعه المقرر المغة االنجميزية وآدابها

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 2010

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :الرواية والنثر االدبى الرمز الكودي:

الفرقة /المستوي :الثانية

ق  61و 61
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

-

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر
Aims

ٍ-1ؼشقح خظائض اىشوايح فً اىقشُ  17و18
ٍ-2ؼشفح اشهش االدتاء واىَفنشيِ فً اىقشُ  17و18

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى أن:
أ -المعرفة و الفهم
Knowledge and
Understanding
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
جـ -المهارات المهنية
Professional Skills
د -المهارات العامة
General Skills

أ .1.يرؼشف ػيً اىرياساخ األدتيح واىفنشيح فً ٍداه اىشوايح فً اىقشّيِ اه 16و اه. 17
أ .2.يرؼشف ػيً أشهش اىنراب اىشوائييِ وأهٌ اػَاىهٌ.
أ .3.يرؼشف ػيً اهٌ ٍَيضاخ وذقْياخ اىنراتح اىشوائيح فً اىقشُ اه 16واه17
ا .4.يؼذد اىَؤثشاخ اىَخريفح في األػَاه اىشوائيح اىرً يذسعها (سوتيْغىُ مشوصو ىذاّياه ديفى ومالسيغا
هاسىى و تاٍيال ىغاٍىيو سيرشاسدعىُ و خىصيف اّذسوص و ذىً خىّض ىهْشي فييذيْح)
ب .1.يحذد اهٌ ٍَيضاخ وذقْياخ داّياه ديفى و عاٍىيو سيرشاسدعىُ و هْشي فييذيْح فً اىنراتح اىشوائيح
ب . 2.يطثق ٍا دسعه ػيً ػَييِ سوائييِ ىذاّياه ديفى و عاٍىيو سيرشاسدعىُ و هْشي فييذيْح
ب .3.يحيو ّظىص اىشواياخ ذحييال تيغح عييَح واػحح
ب 4.يْقذ اىشواياخ اىرً يذسعها ويثيِ اهٌ خىاّثها
ج .1.يىظف اىَؼيىٍاخ واىَفاهيٌ اىرً دسعها
ج.2.يرؼيٌ اىقشاءج اىظحيحح ىيْظىص اىَنرىتح وذزوقها
ج.3.يغرخيض سأيه فيَا عثق ودسط
د .1.يَاسط اىؼَو اىدَاػي واىرىاطو تإيداتيح ٍغ اآلخشيِ ورىل ٍِ خاله اىقياً ترَثيو تؼغ االخضاء
ٍِ اىشواياخ اىرً يذسعها ٍغ ٍدَىػح ٍِ صٍالئه.
د.2.يؼثش ػِ سأيه في ػثاساخ ٍىخضج .
د .3.يدَغ ويؼشع اىَؼيىٍاخ تطشيقح ٍالئَح .

مييح اآلداب
وحذج ػَاُ اىدىدج واإلػرَاد
ٍششوع اىرطىيش اىَغرَش واىرأهيو ىإلػرَاد CIQAP

خاٍؼح تْها
ذييفىُ 8133224310
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اىَىػىع

 محتوي المقرر-3
Syllabus

The 17th century novel and
the18th century the novel
The 17th and the 18th century
novel characteristic features
Daniel Defoe’s Robinson Crusoe
Daniel Defoe: life and works
Introduction to Robinson Crusoe,
plot summary and analysis of the
story
Samuel Richardson’s Clarissa
Harlowe and Pamela
Introduction to the novel Clarrisa
Harlow
Brief review of the characters and
plot summary and analysis of the
story
Introduction to the novel Pamela
Brief review of the characters and
plot summary and analysis of the
story
Henry Fielding’s Joseph Andrews
and Tom Jones
Henry Fielding: life and works
Brief review of the characters and
plot summary and analysis of the
story
Revision
Final exam
 ٍحاػشاخ.أ.4
 اىنراب اىداٍؼي.ب.4

 أسالية التدريس-4
والتعلم
Teaching and
 أتحاز لقياس قدرة الطالب الكتابية. .ج.4
learning methods
مناقشات داخل المحاضرة لقياس قدرة الطالب عمى اإللقاء.د.4
ًَ يرٌ ذفؼيو ّظاً اإلسشاد االمادي.أ.5
.ب.5
.ج.5

 أسالية التدريس-5
والتعلم للطالب ذوي
القدرات المحدودة
Teaching and
Learning methods
for disables
ِ يرٌ ذشديغ اىطالب اىَرَيضي.أ.
 أسالية التدريس-6
 دػٌ مو ٍا ٍِ شاّه ذطىيش ٍغرىي اىطاىة اىرؼييَي.ب.6 والتعلم للطالب المتميزين

خاٍؼح تْها
8133224310 ُذييفى

مييح اآلداب
وحذج ػَاُ اىدىدج واإلػرَاد
CIQAP ٍششوع اىرطىيش اىَغرَش واىرأهيو ىإلػرَاد

:Students assessment
لقياس المستوى النهائى لمطالب ومدى تحصيمه لممادة العممية

امتحان نهاية التيرم
األسبوع الخامس عشر

% 100

نهاية الفصل الدراسي

%

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%
%

 تقييم الطالب-7

 التوقيت-ب
Time schedule
 توزيع الدرجات-ج

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 الكتة الدراسية والمراجع-8
The 17th and 18th Century Nove. Compiled by Dr. Ghada Abd- El-Qader.

Daniel Defoe’s Robinson Crusoe
Samuel Richardson’s Clarissa Harlowe and Pamela
Henry Fielding’s Joseph Andrews and Tom Jones
- Barnard, Robert. A Short History of English Literature, 2nd ed. Oxford UK and
Cambridge USA: Blackwell Publishers, 1994.

خاٍؼح تْها
8133224310 ُذييفى

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

مييح اآلداب
وحذج ػَاُ اىدىدج واإلػرَاد
CIQAP ٍششوع اىرطىيش اىَغرَش واىرأهيو ىإلػرَاد

د -دوريات عممية

ٍشاخغ ٍِ شثناخ اىْد
www.New York times.com
www.ebook3000.com/Novel/index.htm
www.books.google.com/books/.../The_English_novel
www.englishnovels.net
www.readbookonline.net

أو نشرات ...الخ
Periodicals, web
sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة

داذا شى – مَثيىذش فً اىَذسخاخ.

لمتدريس و التعمم

ٍْغق اىَقشس(أعرار اىَادج):
سئيظ اىقغٌ:

د /غادج ػثذاىقادس
أ .دّ .اصك ػثذ اىيطيف
التاريخ /

مييح اآلداب
وحذج ػَاُ اىدىدج واإلػرَاد
ٍششوع اىرطىيش اىَغرَش واىرأهيو ىإلػرَاد CIQAP

/

خاٍؼح تْها
ذييفىُ 8133224310

