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القسم الذي يتبعه المقرر  .المغة االنجميزيه وادابها
أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر :لغويات
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

الفرقة /المستوي :الرابعة
2

عممي و  /أو تمارين

6

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أىداف المقرر
Aims

 -1أٌ يتؼرف انطانة ػهً لىاػذ انجًم وانؼثاراخ وأَىاػها
 -2اٌ يكتسة انطانة لىاػذ نغىيه اساسيح يثم انُفً وادواخ انُذاء ووظائف أجزاء انجًهه
وطرق انتىافك تيٍ االسى وانفؼم

-2المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتياء ىذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ -المعرفة و الفهم أ .1.يستطيغ انتؼثير وانكتاته تمىاػذ نغىيح صحيحه
 Knowledge andأ .2.يسترجغ يادرسه يٍ لىاػذ فً انسُىاخ انساتمه ورتطها تمىاػذ يطىنح ال تؼتًذ ػهً
 Understandingلىاػذ يثًُ انكهًحي فمط ونكٍ يثًُ انجًم وانُصىص
أ .3.يؼذد انفرق تيٍ انًؼًُ انهفظً وانًؼًُ انذالنً نهجًم وانؼثاراخ
ب -القدرات

ب .1.يؼرف لاػذج انتىافك تيٍ انفاػم وايفؼىل
ب .2.يتًكٍ يٍ انتًييز تيٍ انًؼاًَ انهفظيه نًكىَاخ انجًهه وانًؼًُ انذالنً نها

الذهنية
Intellectual skills
ج .1.يتًكٍ يٍ استخذاو اسانية انُفً تصىرها انًختهفه تيٍ انكهًاخ وتيٍ انجًم
جـ -المهارات
ج .2.يتؼرف ػهً أدواخ انُذاء
المهنية
ج .3.يجًغ تيٍ اَىاع انهغاخ انًختهفه وطرق اكتساب نغح اجُثيه ثاَيه
Professional Skills
د -المهارات العامة  -1يتؼرف ػهً لىاػذ انجًم وانؼثاراخ وأَىاػها
 -2 General Skillsيكتسة لىاػذ نغىيه اساسيح يثم انُفً وادواخ انُذاء ووظائف أجزاء انجًهه وطرق
انتىافك تيٍ االسى وانفؼم
 -3يحتىٌ انًمرر
Syllabus

المىضىع
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1- Phrases and sentences’ grammar
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- Vocative
13- Negation
14- Exam

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

.4أ.المحاضره
 -4أسانية انتذريس
وانتؼهى
.4ب .العملى
Teaching
and
.4ج.
learning methods
.5أ .يتم تفعيل دور االرشاد االكاديمى
.5ب.
.5ج.

 -5أسانية انتذريس
وانتؼهى نهطالب روٌ
انمذراخ انًحذودج
Teaching and
Learning methods
for disables
.6أ .ال يىخد
 -6أسانية انتذريس
.6ب.
وانتؼهى نهطالب
انًتًيزيٍ
 -7تمييى انطالب

:Students assessment

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

تحريرى لقياس القدرة عمى الكتابو وتطبيق قواعد المغو االنجميزية عمى النصوص
المختمفو

الشفوى لقياس القدره عمى المواجيو واالجابو الشفويو
األسبوع الثانى عشر (الشفوى)
األسبوع الخامس عشر (التحريرى)
نياية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي

د – نظام تحديد

% 77
%

االمتحان الشفوي

% 37

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%
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 ضعيف9-7
 مقبول12-17

Grading التقديرات
system

 جد15-13
 جيد جدا17-16
 ممتاز27-18
:List of references  لائًح انكتة انذراسيح وانًراجغ-8
اليىخد

Linguistic Studies, compiled by Dr. Fatma El-Shafeiy
Syntax and linguistics

-

Semantics (Introducing Linguistics) by John I. Saeed
Linguistic Semantics: An Introduction by John Lyons
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