كمية اآلداب

جامعة بنيا
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية وآدابها
الوقرر يوثل عٌصراً رئيسيا ً أو ثاًىيا ً بالٌسبت للبراهح  :عٌصراً رئيسيا ً
العام الدراسي 1022/1020
القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة االنجميزية وادابيا

القسم الذي يتبعه المقرر .المغة االنجميزية وادابيا

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 1020

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :لغويات

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي :الثالثة
2

عممي و  /أو تمارين

6

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
-1أى يفشق تيي ها صثك دساصته هي اصاصياخ لعلن اللغىياخ وها صيتن
 -3أىداف المقرر Aims
دساصته فً هزا الكىسس
 -2دساصح هثاديء علن اللغح االجتواعً
-2المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتياء ىذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ .1.يتعشف علً هثاديء علن اللغح االجتواعً
 -3المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ .2.يويز تيي هماطع االصىاخ والكلواخ
 Understandingأ .3.يثتكش جىاًة اجتواعيح اخشي تاالضافه الً ها تن عشضه فً الوٌهج
ب .1.يفصل تيي لىاعذ اللغىياخ الثحته والجىاًة االجتواعيه للغح
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsب .1.يثذأ فً تطثيك علن اللغه االجتواعً علً ًىعياخ هختلفه هي
الٌصىص
ج .2.يثتكش جىاًة اجتواعيه للٌصىص االدتيه التً يمىم تتحليلها
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsج.2.يختثش لذساته اللغىيح للطالب فً تحليل الٌصىص
ج .3.يشتط تيي ها يذسصه هي لىاعذ لغىيه وتيي الظىاهش االجتواعيه التً
تؤثش علً اختياس االلفاظ والتعاتيش
د .2.يفشق تيي ها صثك دساصته هي اصاصياخ لعلن اللغىياخ وها صيتن
د -المهارات العامة
 General Skillsدساصته فً هزا الكىسس
د .1.يذسس هثاديء علن اللغح االجتواعً
 -3هحتىٌ الومشس

Syllabus

عدد الساعاث

الوىضىع
1- The design of language
2- Animal communication
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3- Language, mind and social life
4- Language and parole
5- competence and performance
6- Knowledge and ability
7- Sounds segments
8- Morphology
9- Grammatical structure
10- Context and schema
11- Negotiation of meaning
12- The scope of linguistics
13- The data of linguistics and pragmatics
14- Revision
Exam
.4أ.الوحاضرة
 -4أصالية التذسيش والتعلن
Teaching
and learning
.4ب .هٌاقشاث شفىيه
.4 methodsج .عولى

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

.5أ .يتن تفعيل ًظام االرشاد االكاديوى
 -5أصالية التذسيش والتعلن للطالب
.5ب.
روٌ المذساخ الوحذودج
.5 Teaching and Learningج.
methods for disables
 -6أصالية التذسيش والتعلن للطالب
الوتويزيي
 -7تميين الطالب

.6أ .ال يىخد
.6ب.

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools

تحريرى

لقياس القدره عمى الكتابو والتحميل المغوى لمنصوص وربطيا

بالواقع االجتماعى

شفوى لقياس القدرات االجتماعيو لمطالب ونجاحو فى المواجيو واالجابو
الشفويو

ب -التوقيت
schedule

Time

ج -توزيع الدرجات

األسبوع الثانى عشر ( الشفوى)
األسبوع الخامس عشر (التحريرى)
نياية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

% 77
%

االمتحان الشفوي

% 37

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 6-1ضعيف جدا
 9-7ضعيف
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 مقبول12-17
 جد15-13
 جيد جدا17-16
 ممتاز27-18
:List of references  لائوح الكتة الذساصيح والوشاجع-8
 اليىخدCourse notes  مذكرات-أ

Linguistics and syntax

 كتب ممزمة-ب
Required books (Text
books)

- Pragmatics (Cambridge Textbooks in
 كتب مقترحة-ج
Linguistics) by Stephen C. Levinson
Recommended books
- Pragmatics (Oxford Introductions to
Language Study) byGeorge Yule
- Natural Language & Linguistic Theory (1997-)
-

www.linguistlist.com
www.questia.com

Computers
Data show
Modern linguistic books

 ًازك عبد اللطيف. د. أ:رئيس القسن
/

 دوريات عممية أو نشرات-د

الخ...
Periodicals, web sites.. etc.

 االمكانيات المطموبة لمتدريس و-9

التعمم

 هشام هحود حسي:)هٌسق الوقرر(أستاذ الوادة
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