كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر : :اللغة االنجليزية و آدابها
انًمشس ًَثم ػُصشاً سئُسُا ً أو ثاَىَا ً تانُسثح نهثشايح  :ػُصشاً سئُسُا ً
العام الدراسي 0200 -0202
القسـم الذي يتبعه البرنامج اللغة االنجليزية و آدابها

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

القسم الذي يتبعه المقرر اللغة االنجليزية و آدابها
أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :مقال وتدريبات الرمز الكودي:

الفرقة /المستوي :الرابعة

لغوية
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

6

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر Aims
 -0تؼشَف ا نطانة تؼهى انثالغح وفٍ انُثش
 -0تؼشَف ا نطانة تطشَمح لشاءج و كتاتح تؼط االَىاع انًختهفح يٍ
انًمال وتطىَش يهاسته فً انكتاتح
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
Intended Learning Outcomes
أَ .0.تؼشف ا ػهً ػهى انثالغح وفٍ انُثش
أ -المعرفة و الفهم
أَ .0.تؼهى انطشَمح انصحُحح نهكتاتح وًًَُ يهاسته انكتاتُح
Knowledge and Understanding
أَ.- .3.تؼشف ػهً تؼط يشاكم انمشاءج وانكتاتح.
أًَُ .4.ض تٍُ االَىاع انًختهفح يٍ انكتاتح يثم االدتُح
وانؼهًُح وانىصفُح وكتاتح انخطاب انخ.
بًَُ .0.ض انطشق انصحُحح نتًاسك وتُاسك انًمال
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsبَ .0.ماسٌ تٍُ اَىاع يختهفح يٍ انكتاتح
بًَُ 3.ض انطشَمح انصحُحح نهمشاءج و كتاتح انًمال
بَ.4.شصذ تؼط األخطاء انشائؼح فً انمشاءج وانكتاتح
جَ .0.ىظف انًؼهىياخ وانًفاهُى انتً دسسها فً يدال ػًهه
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجَ .0.طثك ػًهُا انذساسح انُظشَح انخاصح تًادج انًمال وانتذسَثاخ.
جَ .3.حسٍ لشاءج وكتاتح انهغح االَدهُضَح
جَ .4.شتط تٍُ يا تؼهًه ويا َماتم فٍ انحُاج انؼايح يٍ أخطاء كتاتُح
واسهىتُح.

كهُح اِداب
وحذج ظًاٌ اندىدج واإلػتًاد
يششوع انتطىَش انًستًش وانتأهُم نإلػتًاد CIQAP

خايؼح تُها
تهُفىٌ 8133224310

ٍ َستخذو إيكاَاخ انحاسىب وانىساط انتكُىنىخُح انحذَثح ف.0.د
 المهارات العامة-د
. االطالع وانثثحث ػٍ انًؼهىياخGeneral Skills
تؼط تشايح انكًثُىتش انخاصح تتحسٍُ انمشاءج وانكتاتح. َستخذو.0.د
 َفكش تفكُشا ػًهُا نحم انًشكالخ انخاصح انمشاءج وانكتاتح..3 .د
 َستفُذ يٍ لشاءج َصىص تانهغح االَدهُضَح فٍ كتاتح انًمال.4.د
. َتًكٍ يٍ انؼًم اندًاػٍ وإداسج انفشَك.5.د
ػذد انساػاخ
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

انًىظىع

Syllabus

 محتوي المقرر-3

Revision of what has been
taken in the previous years
Writing skills: report, word
use, pre-writing, outlining,
rewriting, proofreading
Types
of
essay:
developmental;
descriptive
narrative,
illustrative,
comparative,
analytical,
argumentative
Letter Writing
Practice
Rhetoric
Coherence
Cohesion
Samples of descriptive and
narrative essays
Samples of comparative and
developmental essays
Samples of essays illustrative
Samples of analytical and
argumentative essays
Revision
Final Exam
 انًحاظشج واإلنماء.أ.4
 أسالية التدريس والتعلم-4
 انًُالشح وانحىاس.ب.4 Teaching and learning methods
 تذسَثاخ نغىَح.ج.4
ٍ انتؼهى انزات.د.4
ٍ وسلح فصم دساس.د.5
ًًَ َتى تفؼُم َظاو االسشاد االكاد.أ.5  أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي-5
.ب.5
القدراث المحدودة
.ج.5 Teaching and Learning
methods for disables

خايؼح تُها
8133224310 ٌتهُفى

كهُح اِداب
وحذج ظًاٌ اندىدج واإلػتًاد
CIQAP يششوع انتطىَش انًستًش وانتأهُم نإلػتًاد

 -6أسالية التدريس والتعلم للطالب
المتميسين
 -7تقييم الطالب

.6أَ .تى تشدُغ انطالب انًتًُضٍَ
.6ب .دػى كم يا يٍ شاَه تطىَش يستىي انطانة انتؼهًٍُ

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
Tools

االيتحاٌ انتحشَشٌ لقياس انمذسج ػهً انتفكُش وانتحهُم واالستُتاج
ويذي تحصُم انطانة نهًادج انؼهًُح
االمتحان العممى لقياس قدرة الطالب عمى فهم المغة المنطوقة

وتحدثها بطالقة
ب -التوقيت
schedule

Time

األسبوع الخامس عشر (االخير)
األسبوع الثانى عشر.................

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي
منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

% 37

أعمال فصمية
د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

% 77

%

ممتاز 27-18
جيد جدا 16و17
جيد 15-13

مقبول 12-17
 -8قائمت الكتة الدراسيت والمراجع :List of references
أ -مذكرات

Course notes

Reading and Writing. Compiled by Dr. Fatma ElShafeiy

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

Langan, John. (1987). College Writing Skills.
New York: McGraw-Hill.



Raphael, Carolyn B. (1983). A Rhetorical
ج -كتب مقترحة
Reader for ESL Writers.
Recommended books
Sullivan, Kathleen E. (197). Paragraph
Practice. London: Macmillan.




د -دوريات عممية أو نشرات
www.bestessays.com/buy_paper.php
...الخ
www.freeessays.cc/db/18/english/index.shtml
www.custom-essay-writing-service.org/english- Periodicals, web sites.. etc.
كهُح اِداب
وحذج ظًاٌ اندىدج واإلػتًاد
يششوع انتطىَش انًستًش وانتأهُم نإلػتًاد CIQAP

خايؼح تُها
تهُفىٌ 8133224310

essay-writing
www.ukessays.com
www.echeat.com/89/English.aspx
www.essaywritingservices.org/englishessay.php
www.studentessayhelp.com/articles/englishessay.html

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و
التعمم

خهاص ػشض
داتا شى

يُسك انًمشس(أستار انًادج) .:د .فاطمت الشافعى

سئُس انمسى :أ .د .نازك عبد اللطيف
التاريخ /

كهُح اِداب
وحذج ظًاٌ اندىدج واإلػتًاد
يششوع انتطىَش انًستًش وانتأهُم نإلػتًاد CIQAP

/

خايؼح تُها
تهُفىٌ 8133224310

