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أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر :لغويات
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

الفرقة /المستوي :الثانية
عممي و  /أو تمارين

نظري

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أٌ يتؼرف انطانة ػهٗ لٕاػذ اندًم ٔانؼثاراخ ٔإَٔاػٓا
 -1أهداف المقرر Aims
 -2اٌ يكتسة انطانة لٕاػذ نغٕيّ اساسيح يثم انُفٗ ٔادٔاخ انُذاء ٔٔظائف
أخزاء اندًهّ ٔطرق انطٕافك تيٍ االسى ٔانفؼم
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ .1.يستطيغ انتؼثير ٔانكتاتّ تمٕاػذ نغٕيح صحيحّ
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ .2.يسترخغ يادرسّ يٍ لٕاػذ فٗ انسُٕاخ انساتمّ ٔرتطٓا تمٕاػذ يطٕنح
 Understandingال تؼتًذ ػهٗ لٕاػذ يثُٗ انكهًحٖ فمط ٔنكٍ يثُٗ اندًم ٔانُصٕص
أ .3.يؼذد انفرق تيٍ انًؼُٗ انهفظٗ ٔانًؼُٗ انذالنٗ نهدًم ٔانؼثاراخ
ب .1.يستُتح ٔيستذل ػهٗ لاػذج انتٕافك تيٍ انفاػم ٔانًفؼٕل
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsب .2.يًيز تيٍ انًؼاَٗ انهفظيّ نًكَٕاخ اندًهّ ٔانًؼُٗ انذالنٗ نٓا
ج .1.يثيٍ انمٕاػذ نهغٕيّ االساسيح
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsج.2.يستخذو اسانية انُفٗ تصٕرْا انًختهفّ تيٍ انكهًاخ ٔتيٍ اندًم
ج .3.يستخذو أدٔاخ انُذاء
ج .4.يدًغ تيٍ إَاع انهغاخ انًختهفّ ٔطرق اكتساب نغح اخُثيّ ثاَيّ
 -1يؼيذ كتاتح ٔتُاء اندًم ٔانؼثاراخ تإَٔاػٓا انًختهفح
د -المهارات العامة
 -2 General Skillsيكتسة لٕاػذ نغٕيّ اساسيح يثم انُفٗ ٔادٔاخ انُذاء ٔٔظائف أخزاء
اندًهّ ٔطرق انتٕافك تيٍ االسى ٔانفؼم
 -3يحتٕ٘ انًمرر

Syllabus

عدد الساعاث

المىضىع
1- Phrases and sentences’ grammar
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2- Types of grammar
3- Syntax
4- Second language acquisition
5- Language history and change
6- language varieties
7- Language, society and culture
8- Clause patterns
9- Syntactic functions of clause elements
10- Semantic roles of clause elements
11- Subject – verb concord
12- Vocation
13- Negation
14- Revision
Final exam
.4أ.المحاضره
 -4أسانية انتذريس ٔانتؼهى
.4 Teaching and learningب .مناقشاث وابحاث
.4 methodsج.

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

.5أ .يتم تفعيل دور االرشاد االكاديمى
 -5أسانية انتذريس ٔانتؼهى نهطالب
.5ب.
رٔ٘ انمذراخ انًحذٔدج
.5 Teaching and Learningج.
methods for disables
 -6أسانية انتذريس ٔانتؼهى نهطالب
انًتًيزيٍ
 -7تمييى انطالب

.6أ .ال يىجد
.6ب.

:Students assessment

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

Time

تحريرى لقياس القدرة عمى الكتابه وتطبيق قواعد المغه االنجميزية عمى
النصوص المختمفه
األسبوع االخير من الفصل الدراسى (التحريرى)
نهاية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي
االمتحان الشفوي

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

% 100
%
%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 6-1ضعيف جدا
 9-7ضعيف
 12-10مقبول
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 جد15-13
 جيد جدا17-16
 ممتاز20-18
:List of references  لائًح انكتة انذراسيح ٔانًراخغ-8
Language Varieties For Non-specialists, Department of
English, 2010

Course notes  مذكرات-أ

Main book

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text
books)

-

-

Semantics (Introducing Linguistics) by John I.
 كتب مقترحة-ج
Saeed
Recommended books
Linguistic Semantics: An Introduction by John
Lyons
English Grammar in Use by Cambridge University
Press.
English Vocabulary in Use by Cambridge University
Press
 دوريات عممية أو نشرات-د

www.questia.com
www.vocaboly.com
www.learningenglish.ed

الخ...
Periodicals, web sites.. etc.

-Data show
- Modern Written sources
-Trained teachers
-

 االمكانيات المطموبة لمتدريس و-9

/

التعمم

/

تى يُالشح انتٕصيف ٔإػتًادِ تًدهس انمسى انًُؼمذ تتاريخ
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