كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر : :اللغة االنجليزية و آدابها
اىَقشس ََخو ػْصشاً سئُغُا ً أو حاّىَا ً تاىْغثح ىيثشاٍذ  :ػْصشاً سئُغُا ً
العام الدراسي 0211 -0212
القسـم الذي يتبعه البرنامج اللغة االنجليزية و آدابها

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0212

القسم الذي يتبعه المقرر اللغة االنجليزية و آدابها
أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :حضارة انجليزية الرمز الكودي:
اىقشُ ال 02و ال02
نظري
عدد الوحدات /الساعات الدراسية4 :

الفرقة /المستوي :الرابعة
--

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

تؼشَف اىطٗب بتاريخ األبد االنجليزى حتً اىقشُ ال 02واه01

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:

بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
Intended Learning Outcomes
أَ . .1.شارغ ٍا تٌ دساعته ٍِ ٍصطيحاخ تخص اىحضاسج اّٖزيُضَح
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andوتاسَخها حتً اىقشُ اه21
 Understandingأَ .0 .تؼشف ػيً اشهش اٖدتاء واىَفنشَِ واىقذٍاء واىَؼاصشَِ

فً تشاث اٖدب اّٖزيُضي وأهٌ اّتارهٌ اٖدتً واىفنشي وأهٌ
اىتُاساخ اٖدتُح واىفنشَح اىشائؼح فً اٖدب اّٖزيُضي حتً

اىقشُ اه01
أَ .3.تؼشف ػيً اىْظشَاخ واىَذاسط اىفنشَح فً اٖدب اّٖزيُضي
حتً اىقشُ اه 01
أَ .4.تؼشف ػيً اٖتزاهاخ اٖدتُح واىغُاعُح واٖرتَاػُح فً تشَطاُّا
ٍْز تذاَح اىقشُ اه 02حتً اىقشُ اه 01
أَ .5.غتذه ػيً تطىس اىيغح و ػيٌ اْصىاخ واىصشف واىتشامُة فً
اىيغح اّٖزيُضَح
بََُ .1.ض اشهش اٖدتاء واىَفنشَِ واىقذٍاء واىَؼاصشَِ فً

ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsتشاث اٖدب اّٖزيُضي وأهٌ اّتارهٌ اٖدتً واىفنشي وأهٌ
اىتُاساخ اٖدتُح واىفنشَح اىشائؼح فً اٖدب اّٖزيُضي حتً
اىقشُ اه 01
بَ .0.حيو اىْظشَاخ واىَذاسط اىفنشَح فً اٖدب اّٖزيُضي ٍْز تذاَح
اىقشُ اه 02حتً اىقشُ اه 01

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد CIQAP

راٍؼح تْها
تيُفىُ 7422331041

ب . .3.اٖتزاهاخ اٖدتُح واىغُاعُح واٖرتَاػُح فً تشَطاُّا ٍْز تذاَح
اىقشُ اه 02حتً اىقشُ اه 01
بََُ 4 .ض تطىس اىيغح و ػيٌ اْصىاخ واىصشف واىتشامُة فً اىيغح
اّٖزيُضَح ٍْز تذاَح اىقشُ اه 02حتً اىقشُ اه 01
دَ .1.ىظف اىَؼيىٍاخ واىَفاهٌُ اىتً دسعها فً ٍزاه ػَيه
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsدَ .0.ثُِ اٖتزاهاخ اٖدتُح واىغُاعُح واٖرتَاػُح فً تشَطاُّا ٍْز
تذاَح اىقشُ اه 02حتً اىقشُ اه 01
دَ .3.ظهش تطىس اىيغح و ػيٌ اْصىاخ واىصشف واىتشامُة فً اىيغح
اّٖزيُضَح ٍْز تذاَح اىقشُ اه 02حتً اىقشُ اه 01
دَ .4.تؼاٍو ٍغ اىىحائق واىَصادس اىتاسَخُح اىَختيفح و َغتخذً ٍشارغ

وٍصادس اىيغح اّٖزيُضَح
دََ .5.اسط اىىصف اىتاسَخٍ واٖدتً ىٓحذاث واىىقائغ اىتاسَخُح
واٖػَاه اٖدتُح وتحيُيها.
دَ .1.تىاصو تصىسج ٍنتىتح أو شفاهُح ٍغ اىخقافاخ اٖخشي ٍِ

د -المهارات العامة
 General Skillsخيفُح قىَح حقافُح واىقشاءج اىىاػُح عىاءا ىّداب اىَنتىتح تيغح

اىتخصص

دَ .0 .غتخذً إٍناّاخ اىحاعىب واىىعاط اىتنْىىىرُح اىحذَخح فٍ اٖطٗع
واىثثحج ػِ اىَؼيىٍاخ.
دَ .3.غتخذً أعاىُة حو اىَشنٗخ عىاء تُِ اْفشاد أو فٍ إطاس ٍؤعغٍ
تنفاءج ورىل ٍِ خٗه تؼيَه ٍِ اٖحذاث اىتاسَخُح اىتً دسعها
دَ .4 .تَنِ ٍِ اىؼَو اىزَاػٍ وإداسج اىفشَق ورىل ٍِ خٗه تؼيَه ٍِ
اٖحذاث اىتاسَخُح اىتً دسعها.
 -3محتوي المقرر

Syllabus

اىَىضىع
Revision of what has been
studied in the past year
Twentieth Century, 19001999
Edwardian Period, 19011914
Inter-War Period, 19181939
Modernist Period, 18991945
Postwar Period 1945-1999
Twenty-First
Century,
2000Modern
English
(Phonology, Morphology,
)Syntax, Vocabulary
Changes
in
Meaning,
pronunciation, Vocabulary,
and spelling
English
today
and
tomorrow

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد CIQAP

ػذد اىغاػاخ
4
8
4
4
4
4
8
8
4
4
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Revision
Final Exam
.4أ .اىَحاضشج وأىقاء
 -4أسالية التدريس والتعلم
.4 Teaching and learningب .اىَْاقشح واىحىاس
.4 methodsد .اىؼصف اىزهٍْ
.4د .اىتؼيٌ اىزاتٍ

4

 -5أسالية التدريس والتعلم للطالب .5أَ .تٌ تفؼُو ّظاً اٖسشاد اٖمادًََ
.5ب.
ذوي القدرات المحدودة
.5 Teaching and Learningد.
methods for disables
 -6أسالية التدريس والتعلم للطالب
المتميزين
 -7تقييم الطالب

.6أَ .تٌ اػطاء اػَاه اضافُح ىيطٗب اىَتَُضَِ ورىل تْاءا ػيً سغثتهٌ
.6ب .دػٌ مو ٍا ٍِ شاّه تطىَش ٍغتىي اىطاىة اىتؼيٍَُ
.6دَ .تٌ تشزُغ اىطٗب اىَتَُضَِ

:Students assessment

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

د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

اٍٖتحاُ اىتحشَشٌ لقياس اىقذسج ػيً اىتفنُش واىتحيُو واٖعتْتاد
وٍذي تحصُو اىطاىة ىيَادج اىؼيَُح
األسبوع الخامس عشر (االخير)
نهاية الفصل الدراسي

% 111

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

ممتاز 21-18
جيد جدا 16و17
جيد 15-13

مقبول 12-11
 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :List of references
أ -مذكرات History of England from the Twentieth Century, 1900- Course notes
1999 to the Twenty-First Century, 2000- for 4th Year
Students. Compiled by Prof. Nazik Abd-Ellatif
ب -كتب ممزمة
Required books (Text
)books

The Norton Anthology of English Literature, Volumes
D-F: The Romantic Period through the Twentieth
Century and After, 8th Edition

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد CIQAP
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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.
 كتب مقترحة-ج
The Norton Anthology of English Literature, Volumes
D-F: The Romantic Period through the Twentieth
Recommended books
Century and After, 8th Edition
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/facundo-civilizationand
www.en.wikipedia.org/wiki/Civilization
www.civilization.wikia.com/wiki/English
www.ourcivilisation.com/
صَادج أٍناُّاخ واىىعائو اىتؼيَُُح اىَؼُْح ماىىعائظ اىغَؼُح واىثصشَح
 االمكانيات المطموبة لمتدريس-9

و التعمم

 ّاصك ػثذ اىيطُف. د.أ:ٌسئُظ اىقغ
/

 ّاصك ػثذ اىيطُف. د. أ:)ٍْغق اىَقشس(أعتار اىَادج

/ التاريخ

راٍؼح تْها
7422331041 ُتيُفى

ميُح اِداب
وحذج ضَاُ اىزىدج وأػتَاد
CIQAP ٍششوع اىتطىَش اىَغتَش واىتأهُو ىٕػتَاد

