كمية اآلداب

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

المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً لمبرامج  :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة االنجميزية وآدابها
القسم الذي يتبعه المقرر المغة االنجميزية وآدابها

العام الدراسي1022\1020

.

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر201 0

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر:الحضارة االنجميزية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

نظري

الفرقة /المستوي :الثالثة
--

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

أن يتعرف الطالة على تاريخ اوجلترا ادتيا و ثقافيا

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
أ .2.هؼشفت و فهن التاسيخ الحضاسي و السياسً و االجتواػً
أ -المعرفة و الفهم
الًجلتشا.
Knowledge and Understanding
أ .1.هؼشفت و فهن اشهش االدباء و الوفكشيي فً تشاث هزٍ اللغت و اهن
ًتاجها االدبً.
أ .3.هؼشفت هؼلىهاث هتؼلقت باًجلتشا و حضاستها و تاسيخها.
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
جـ -المهارات المهنية
Professional Skills
د -المهارات العامة
General Skills
 -3محتوي المقرر

Syllabus

ب.2.الوقاسًت بيي الثقافت االًجليضيت و الثقافت الؼشبيت و تشاثها.
.ج.2.تىظيف الؼلىم االًساًيت الوختلفت فً هواسست الؼول االدبً و
اللغىي.
.د.2.اجادة لغت التخصص و االلوام بٌتاجها الفكشي و االدبً.
د.1.استخذام التكٌىلىجيا الحذيثت فً جوغ الوؼلىهاث و االطالع.

الوىضىع
AUGUSTIN PERIOD
AGE OF SENSIBILITY
VICTORIAN PERIOD
EARLY VICTORIAN
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ػذد الساػاث
4
4
4
4
جاهؼت بٌها
تليفىى 8133224310

4
4
4
4
8
4
4
4
4

MID VICTORIAN
LATE VICTORIAN
NEOCLASSICAL PERIOD
ROMANTIC PERIOD
AMERICAN COLONIAL PERIOD
REVOLUTIONARY AND EARLY
AMERICAN
AMERICAN ROMANTIC PERIOD
AMERICAN REALISTIC PERIOD
REVISION
EXAM

.4أ .التؼلن الزاتً
 -4أسالية التدريس والتعلم
.4 Teaching and learning methodsب .الوحاكاة
.4ج .الوحاضشة
 -5أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي .5أ .صيادة ػذد الساػاث الوكتبيت
.5ب .تفؼيل ًظام االسشاد األكاديوً
القدرات المحدودة
.5 Teaching and Learningج .التىاصل هغ الطالب بشكل أكبش
methods for disables
 -6أسالية التدريس والتعلم للطالب
المتميزيه
 -7تقييم الطالب

.6أ .التؼلن الزاتً
.6ب.

:Students assessment

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

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

االمتحان التحريرى

لقياس المعرفة و الفهم

نهاية الفصل الدراسى االسبوع الخامس عشر .............
نهاية الفصل الدراسي

% 100

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 20-18ممتاز
 17-16جيد جدا
 15-13جيد

 12-10مقبول
 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :List of references
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History of England from the Elizabethan Period,
1558-1603 to Restoration 1660-1700 for 2nd Year
Students. Compiled by Prof. Nazik Abd-Ellatif
Greaves, Richard L. Society and Religion in
Elizabethan England, ISBN 978-0816610303

Course notes

 مذكرات-أ

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text books)

Baym, Nina, ed. The Norton Anthology of English
Literature: 1865 to the Present. 6th Ed. Vol 2.
New York: W. W. Norton and Company, 2003.

Kroeber A.L. and C. Kluckhohn
1952. Culture: a critical review of
concepts and definitions.

 كتب مقترحة-ج
Recommended books

www.amazon.co.uk/British دوريات عممية أو نشرات-د
Civilization.../04153652
الخ...
www.books.google.com›History›Europe›Great
Periodicals, web sites.. etc.
Britain
www.questia.com/.../book/facundocivilization-and
www.en.wikipedia.org/wiki/Civilization
www.civilization.wikia.com/wiki/English
www.ourcivilisation.com/
صيادة الوخصصاث الواليت لإلًفاق ػلً كل ها يخص الؼوليت التؼليويت
 االمكانيات المطموبة لمتدريس و-9
.
التعمم
تطىيش الىسائل الوساػذة

/

/

تم مىاقشة وتوصيف واعتمادي تمجلس القسم تتاريخ
 ًاصك هحوذ ػبذ اللطيف.د. ا:)هٌسك الوقشس(أستار الوادة

 ًاصك ػبذ اللطيف. د.ا:سئيس القسن
/

/ التاريخ

جاهؼت بٌها
8133224310 تليفىى

كليت اآلداب
وحذة ضواى الجىدة واإلػتواد
CIQAP هششوع التطىيش الوستوش والتأهيل لإلػتواد

