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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  الفرقة الرابعةمقررات 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور:جامعة   

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124035  

  :اسم المقرر
 الشعر الرومانسى

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

  :هدف المقرر  -2

   :الهدف العام . أ
 . الرومانسي اإلنجلیزيتعریف الطالب بالشعر 

  :األهداف الجزئیة . ب
أن یســــتنتج الطالــــب أثــــر العوامــــل الفكریــــة والفلســــفیة  .1.ب

  . واالجتماعیة في هذه المدرسة الشعریة 
طالـــب النمـــاذج الشـــعریة بعناصـــرها الفنیـــة أن یحلـــل ال. 2.ب

  .المختلفة 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحـــدد الطالــــب أســـالیب القصــــیدة مثـــل المحســــنات . 1. أ
 .البدیعیة والصوتیة 

أن یســـتنتج الطالـــب أدوات الشـــعر التحلیلیـــة وعالقتهـــا . 2. أ
 .بالمجتمع 

 .نتج الطالب الخلفیات الثقافیة أن یست. 4. أ     

أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 1. ب  :المهارات الذهنیة  - ب
 .النقدیة التذوقیة 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 . أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة . 1. ج
دة باللغــــــــة أن یقتـــــــرح الطالــــــــب طریقـــــــة للقــــــــراءة الجیـــــــ .2.ج

 . اإلنجلیزیة للنصوص 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد الشعري . 5. ج

  :المهارات العامة  -د
 . أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
یقــدرالطالب علـــى ممارســة القـــراءة األدبیــة والثقافیـــة  أن .5.د

 .واللغویة 
  .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب . 6. د

  
 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Different Types of 
Rom. poetry 

8 2 

2.  Romantic traits 8 2 
3.  Wordsworth 8 2 
4.  Shelley’s poetry 8 2 
5.  Keats’s poetry 8 2 
6.  Byron 8 2 
7.  Coleridge 4 1 
8.  Blake 4 1   

  محاضرات . 1  :م أسالیب التعلیم والتعل -5
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  Romantic Poetry :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    ناجى رشوان       .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور : جامعة   

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124036  

  :اسم المقرر
 شكسبیر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   لغة

 

  :هدف المقرر  -2

   :الهدف العام . أ
معرفــة أثــر الخلفیــة الثقافیــة والحضــاریة والفكریــة لمســرحیات 

 .شكسبیر والقیمة اإلبداعیة له 
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یقــــــــــارن الطالــــــــــب بــــــــــین المســــــــــرحیات المختلفــــــــــة  .1.ب

  .لشكسبیر
أن یحلــــل الطالــــب النمــــاذج المســــرحیة المختلفــــة مــــن . 2.ب

  .تراجیدیا  وكومیدیا وتاریخي ورومانسي  لشكسبیر
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
یحـدد الطالــب أدوات شكســبیر المســرحیة وعالقتهــا أن . 1. أ

  . بالمجتمع 
 .شكسبیر أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة ل. 4. أ
 .أن یحدد الطالب أسالیب المسرح عند شكسبیر . 5. أ

  :المهارات الذهنیة  - ب

 .أن یستنتج الطالب قیمة شكسبیر وفكره . 1. ب
النقدیــــة أن یحلــــل الطالــــب المســــرحیات مــــن الناحیــــة . 2. ب

 .والجمالیة 
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 4. ب

 .النقدیة التذوقیة 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد المسرحي . 1. ج
أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. ج

 . اإلنجلیزیة لشكسبیر 
  أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة. 4. ج

  
  
 

  :المهارات العامة  -د
 . ین النصوص واألسالیب أن یفاضل الطالب ب. 3. د
یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیة والثقافیة  أن. 4. د

  .واللغویة 
  .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب . 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Elizabethan Age 
background 8 2 

2.  Ideas behind the 
plays  8 2 

3.  Ideological and 
philosophical 

trends in the age of 
Shakespeare 

8  2 

4.  Macbeth 8 2 
5.  Imagery 8 2 
6.  symbols  8 2 
7.  Characters 4 1 
8.  The life history of 

the writer and the 
stage conventions 

at the time 

4 1 

9.  A study of the 
development of 4 1 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

character   
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  
  
  
  
 

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

 ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  Romantic Poetry :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میرفت عبد الرءوف     .د
  
  
  
  
  



 
 
 

     
   

  
    

=========================================================  

              ===========================================================================  
      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –الجمھوریة / ش –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:website 
                                           

 

  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة  

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124037  

  :اسم المقرر
 فيالحضارة اإلنجلیزیة 

و تشمل  نالقرن العشری
 تاریخ الفكر

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
  نیالقرن العشر  فيتعریف الطالب بتاریخ إنجلترا  

  :األهداف الجزئیة . ب
سیاسیة أن یستنتج الطالب أثر العوامل ال .1.ب

  . واالجتماعیة والثقافیة والدینیة في األدب اإلنجلیزي 
أن یحلل الطالب الحرب العالمیة األولى والثانیة . 2.ب

  .والثورة البلشفیة ونهایة االستعمار والحرب الباردة 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

 .فیة أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقا. 4. أ
أن یحــــــدد الطالــــــب عالقــــــة الجانــــــب اللغــــــوي بالجانــــــب  .5.أ

 .التاریخي 
أن یســـتنتج الطالـــب المـــؤثرات التاریخیـــة واالجتماعیـــة . 9. أ

 .في األدب اإلنجلیزي 



 
 
 

     
   

  
    

=========================================================  

              ===========================================================================  
      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –الجمھوریة / ش –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:website 
                                           

 

  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات الذهنیة  -ب

الفــــــرق بــــــین التــــــراث الحضــــــاري  أن یحلــــــل الطالــــــب. 2. ب
 .الفلسفي والفكري 

لـــي مقدرتـــه علـــي الـــربط أن یبـــرهن الطالـــب عملیـــا ع. 4. ب
 .بین التاریخ والقراءة النقدیة التذوقیة لألدب 

المهــــــــــــــــــارات المهنیــــــــــــــــــة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یصــــمم الطالــــب وســــائل عــــده لتحلیــــل المعطیــــات . 1. ج
 . الحضاریة 

أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة  .2 .ج
 .اإلنجلیزیة للنصوص 

هجـا للمالحظـة الفلسـفیة والفكریـة أن ینظم الطالـب من. 4. ج
  .والتاریخیة 

  :المهارات العامة  -د
أن یفاضل الطالب بین النصوص التاریخیة واألسالیب . 3.د

 . األدبیة 
یقـــــدر الطالـــــب علــــــى ممارســـــة القـــــراءة التاریخیــــــة  أن. 5. د

  .والثقافیة واللغویة 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Ideological and 
philosophical 

schools in the 20th 
century  

12 3 

2.  Significant 
political events in 

that era 
12 3 

3.  Wars and battles 
that changed 

human thought in 
that age 

12 3 

4.  Revolutions and 
rebellions 12 3 

5.  Personal life 
histories of kings 
that influenced 

8 2 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

events in the 
century   

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ

  
 

  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  لس القسم العلميرئیس مج    

  میراندا خمیس الزوكة .د    طارق الغنیمى     .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة  

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124038  

  :اسم المقرر
القرنین  في األدبيالنقد 

 التاسع عشر والعشرین

  :المستوى / ة الفرق
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة   أدب

 

  :هدف المقرر  -2

  : الهدف العام . أ
تعریـف الطــالب بالخلفیـة الثقافیــة والفلسـفیة والحضــاریة للنقــد 

   .القرن العشرین  في األدبي
 :األهداف الجزئیة . ب

لب بدقة بسمات المفاهیم النقدیة المبنى أن یلم الطا .1.ب  
  .األدبي علیها النقد 

أن یمیز الطالب بین المدارس الفكریة المختلفة . 2.ب
  .الحدیثة وما بعد الحدیثة 

ن یحلل الطالب بدقة نقاط االتفاق المؤثرة عبر أ .3.ب 
   . القرن العشرین

أن یقف الطالب على عناصر االختالف في . 4.ب
  .یة وأسبابها المذاهب الفكر 

 اإلنجلیزي األدبيأن یتمكن الطالب من ربط النقد . 5.ب 
  .واألمریكي  واألوروبي

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ
أن یزاوج الطالب بین الفكر والفلسفة وانعكاسهما على  .3.أ

 .  والعربي العالمياألدب 
التاریخ  فينتائج أن یفسر الطالب األسباب وال. 5.أ

 .للثقافات المختلفة  واالجتماعي والسیاسي الحضاري
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن یحدد الطالب األنماط الثقافیة واالجتماعیة للثقافات . 9.أ
  . المختلفة

  :المهارات الذهنیة  - ب

 .أن یمیز الطالب بین الحقب األدبیة المختلفة. 1. ب
   .األدبيالنقد  فيأن یجرب الطالب أكثر من منهج . 3 .ب
أن یبــــــــرهن الطالــــــــب علـــــــــى المعطیــــــــات الحضـــــــــاریة  .4.ب

 . األدبيالنقد  فيوالفلسفیة والفكریة 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

تحلیـــل  فـــيأن یؤلـــف الطالـــب بـــین أكثـــر مـــن مـــنهج . 1. ج
  . الخطاب

أن یعیـــد الطالـــب بنـــاء أســـس علمیـــة مختلفـــة وجدیـــدة . 4. ج
 . األدبيفهم النقد  في
أن یصـــمم الطالـــب أســـالیب عـــدة تمكنـــه مـــن مقارنـــة . 5. ج

  .النصوص 

  :المهارات العامة  -د

فیـــه بنقـــاط  یـــأتيأن یحـــرر الطالـــب مقـــاًال موضـــوعیًا . 2. د
  .قضیة جدلیة فيالقوة ونقاط الضعف 

 .أن یصحح الطالب بعض المعطیات ونتائجها. 3. د
بمثلهــا  ویــأتيأن یحكـم الطالــب علــى أسـالیب التحلیــل . 5. د

  .والجدید منها 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Modernism 
Postmodernism 
Structuralism 

Poststructuralism 
Deconstruction 

8 2 

2.  Mathew Arnold's 
theory  8 2 

3.  T.S.Eliot's school 8 2 
4.  Henry James's 

theory of fiction 8 2 

5.  New Criticism 8 2 
6 Marxist criticism 8 2 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

7 Ideologies that 
formed schools 
in the to century 

8 2 

8 Victorian schools 
of criticism  8 2 

  

  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

  ال یوجد                   : كتب ملزمة - ب

 ,Clarendon, B.; English Critical Texts :   كتب مقترحة  - جـ
OUP, Oxford, Oxford, UK, 1983.                

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  ال یوجد  الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میس الزوكةمیراندا خ .د    إیمان الملیجى .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة   

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124039  

  :اسم المقرر
 مشروع بحث  

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  14   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

  :هدف المقرر  -2

 أعداد الطالب لكتابه بحث قصیر   :الهدف العام . أ
 :األهداف الجزئیة . ب
  .الطالب آلیات البحث وأدواتها أن یستوعب  .1.ب
أن یــــــتقن الطالــــــب لكتابــــــه المراجــــــع والتعلیقــــــات فــــــى . 2.ب

  .الحاشیة وتخطیط البحث ونقاطه 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :علومات والمفاهیم الم -أ
  .أن یحدد الطالب تقنیات البحث األكادیمى . 1. أ
  .أن یحدد الطالب أدوات البحث . 2. أ
  .أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة . 5. أ

  :المهارات الذهنیة  - ب

أن یكــــــون الطالــــــب قــــــادرا علــــــي االســــــتنتاج األدبــــــى . 1. ب
  .والفني

حلیـــــــل النقــــــــدي أن یكـــــــون الطالــــــــب قـــــــادرا علــــــــي الت. 2. ب
  .والجمالي

أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي البحــث . 4. ب
 . العلمى األكادیمى

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یـــــنظم الطالـــــب منهجـــــا للتحلیـــــل والبحـــــث النقـــــدى . 1. ج
  . المتعمق 

  .أن یقترح الطالب طریقة للبحث العلمى . 4. ج
ا علي المالحظة الفنیة واألدبیة أن یكون الطالب قادر . 5. ج
 .  

 . أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د  :المهارات العامة  -د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیة والثقافیة  أن. 4. د
 .واللغویة 

  .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب . 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Wuthering 
Heights, Emily 

Bronte 
4  4 

2.  Romantic Traits 2 2 
3.  Theme 2 2 
4.  Narrator 2 2 
5.  Background 2 2 
6 Life of Author 2 2   

  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  محاضرات . 1
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
درات للطالب ذوي الق

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب

 ,Clarendon, B.; English Critical Texts :   كتب مقترحة  - جـ
OUP, Oxford, Oxford, UK, 1983.                

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  ال یوجد  الخ... 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  میراندا خمیس الزوكة .د    إیمان الملیجى .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة   

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124040  

  :اسم المقرر
   المقال

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  24   نظري:     د الوحدات الدراسیةعد  لغة

 

  :هدف المقرر  -2
تنمیة مهارات الكتابة الصحیحة باللغة اإلنجلیزیة وتدریب 

الطالب على أنواع الكتابة المختلفة سواء السردیة أو 
  .الوصفیة أو الجدلیة 

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

ف الطالب على قواعد كتابـة المقـال فـى اللغـة أن یتعر . 1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
  . اإلنجلیزیة

  :المهارات الذهنیة  - ب

یمارس الطالب مهارة تحلیل و نقد المقاالت  أن. 2. ب
 .المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة 

أن یتعرف الطالب على أوجه التشابه و اإلختالف . 3. ب
اللغة  بین أنواع المقاالت فى اللغة اإلنجلیزیة و نظیرتها فى

 .العربیة 
المهارات المهنیة  -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یستخدم الطالب القواعد الصحیحة فى كتابة . 4.ج

  . المقال
أن یكتسب الطالب مهارة جمع و عرض المعلومات . 6.د  :المهارات العامة  -د

  . فى صورة مقال باللغة اإلنجلیزیة

  :محتوي المقرر  -4
عدد   الموضوع  م

  الساعات
د عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  المحاضرات

 2 4 الكتابة المقالیة  .1
 2 4  المقال الوصفي  .2
 2 4 المقال السردي  .3
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 2 4 المقال الجدالى  .4
 2 4 المقال النقدي  .5
بعض قواعد اللغة  6

 اإلنجلیزیة
4 2 

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :ات مذكر  -أ

 , ,Nick ,J;Dealing with Writing in English :                    كتب ملزمة - ب
Longman, Essex,U.K,2004.  

  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    ید    بهاء عبد المج .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة  

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124041  

  :اسم المقرر
  القراءة و االستیعاب

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  28   نظري:     دات الدراسیةعدد الوح  لغة

 

  ة و الفهمءجادة اللغة االنجلیزیة من حیث القراإ  :هدف المقرر  -2

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

ن یتعرف الطالب على اهم القواعد اللغوىة و أ .1. أ  :المعلومات والمفاهیم  -أ
  .النحویة للغة االنجلیزیة 

الطالب بین العالقات السیاقیة لالسالیب  یمایزن أ. 1. ب  :المهارات الذهنیة  - ب
 . المختلفة في اللغة االنجلیزیة

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ة الصحىحة ءن یعید الطالب تنظىم قواعد القراأ .1. ج
  . للنصوص المكتوبة باللغة االنجلیزیة

  . ر في عبارة موجزةان یقوم الطالب بالتعبی.1. د  :المهارات العامة  -د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .1
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .2
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .3
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .4
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .5
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص 6
 1 2 صقراءة و تحلیل نصو   .7
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .8
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .9

 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .10
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .11

 
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .12
 1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .13
   1 2 قراءة و تحلیل نصوص  .14

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

              Mathew ,G;Mastering English -1:                    كتب ملزمة - ب
      Texts,Cambridge:cup,2007.                 

  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  اذ المادةأست
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میراندا خمیس الزوكة .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة  

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124042  

  :اسم المقرر
 ثو الحدی الشعر الفیكتورى

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

  :هدف المقرر  -2

تعریـــــــف الطالـــــــب بالشـــــــعر اإلنجلیـــــــزى  :الهـــــــدف العـــــــام . أ
  .االفیكتورى والحدیث 

  :األهداف الجزئیة . ب
ة أن یســــتنتج الطالــــب أثــــر العوامــــل الفكریــــة والفلســــفی .1.ب

  . واالجتماعیة فى هذه المدارس الشعریة 
أن یحلــل الطالــب النمــاذج الشــعریة بعناصــرها الفنیــة .  2.ب

  . المختلفة
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یحـــدد الطالــــب أســـالیب القصــــیدة مثـــل المحســــنات . 2. أ
 . البدیعیة والصوتیة 

  . خلفیات الثقافیةأن یستنتج الطالب ال. 4. أ
أن یســـتنتج الطالـــب أدوات الشـــعر التحلیلیـــة وعالقتهـــا . 9. أ

  .بالمجتمع 

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 1. ب

 .   النقدیة التذوقیة
 .أن یحلل الطالب أنواع شعریة مختلفة . 2. ب

المهارات المهنیة  -ج
  : الخاصة بالمقرر

 . أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد الشعري . 1. ج
أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. ج

 .اإلنجلیزیة للنصوص 
  .أن ینظم الطالب منهجا للمالحظة الفنیة واألدبیة. 4. ج
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات العامة  -د
 . أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
لطالب على ممارسة القراءة األدبیة والثقافیة یقدر ا أن. 4. د

 .واللغویة 
  .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب . 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Int. to Victorian 
Poetry & Age 8 2 

2.  Browning 8 2 
3.  Tennyson 8 2 
4.  Dover Beach 8 2 
5.  Int. to Modern 

Poetry 8  2 

6 W.H. Auden 8 2 
7.  Eliot  4 1 
8.  Yeats  4 1   

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                 األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  Victorian  Poetry10 :   كتب مقترحة  - جـ
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 Modern Poetry20  
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    ناجى رشوان       .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة   

اآلداب : كلیة  
  هااللغة اإلنجلیزیة و آداب: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124043  

  :اسم المقرر
 الراویة فى القرن العشرین

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

  :هدف المقرر  -2

رن التعریف تقنیات الروایـة والقصـة فـى القـ :الهدف العام . أ
 العشرین 

  :األهداف الجزئیة . ب
  .أن یستوعب الطالب آلیات السرد وأدواتها  .1.ب
  .أن یتعرف الطالب على اإلبداع السردي . 2.ب

  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یســـــتنتج الطالـــــب الخلفیـــــات الثقافیـــــة ودور الســـــرد . 3. أ
 . الثقافي 

طالــب تقنیــات الســرد اإلنجلیــزى فــى القــرن أن یحــدد ال. 4. أ
 .العشرین 

  .تحدید أدوات السرد التحلیلیة وعالقتها بالمجتمع . 8. أ

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 1. ب

 . النقدیة التذوقیة 
ـــــــي التحلیـــــــل النقـــــــدي . 2. ب أن یكـــــــون الطالـــــــب قـــــــادرا عل

 .والجمالي 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 2. ج
  .اإلنجلیزیة للنصوص

أن یكـــــــون الطالـــــــب قـــــــادرا علـــــــي المالحظـــــــة الفنیـــــــة . 5. ج
  .واألدبیة

 .یمارس الطالب القراءة األدبیة والثقافیة واللغویة أن. 4. د  :المهارات العامة  -د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .طالب على فلسفة الكاتب أن یحكم ال. 6. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Passage to India 
:E-M Forster 12 3 

2.  Plot  12 3 
3.  Theme 12 3 
4.  Narrator 12 3 
5.  Background 4 1 
6 Life of Author 4 1   

  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5
  بحث قاعة. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    
  خمیس الزوكة میراندا .د    طارق الغنیمى       .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة   

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124044  

  :اسم المقرر
  المسرح العالمى الحدیث

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   ينظر :     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

  :هدف المقرر  -2

   :الهدف العام . أ
معرفة اثر المتغیرات الحدیثة بحضـارة القـرن العشـرین وفكـره 

  .  على المدارس المسرحیة الحدیثة 
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یقـــارن الطالـــب بـــین المـــدارس المســـرحیة المختلفـــة  .1.ب

  .فى القرن العشرین
ذج المســـرحیة المختلفـــة فــــى أن یحلـــل الطالـــب النمـــا.  2.ب

نجلترا وروسیا وأمریكا  ٕ   .أوروبا وا
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أدوات المســـرح التحلیلیــــة وعالقتهــــا أن یحـــدد الطالــــب . 2. أ
 . بالمجتمع 

أن یحدد الطالب أسالیب المسرح األوروبى واألمریكى . 3. أ
  . شرین واإلنجلیزى فى القرن الع

  .أن یستنتج الطالب الخلفیات الثقافیة .  9. أ

  :المهارات الذهنیة  - ب
أن یبــرهن الطالــب عملیــا علــي مقدرتــه علــي القــراءة . 1. ب

 .  النقدیة التذوقیة
 .    یحلل الطالب النص المسرحىأن . 2. ب

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 . ظة الفنیة واألدبیة أن ینظم الطالب منهجا للمالح. 1. ج
  .أن یصمم الطالب وسائل عده للنقد المسرحى. 2. ج
أن یقتـــــــرح الطالـــــــب طریقـــــــة للقـــــــراءة الجیـــــــدة باللغـــــــة . 4. ج

  . اإلنجلیزیة للنصوص
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :المهارات العامة  -د
 . أن یفاضل الطالب بین النصوص واألسالیب . 3. د
لثقافیة یقدر الطالب على ممارسة القراءة األدبیة وا أن. 4. د

 .واللغویة 
  .أن یحكم الطالب على فلسفة الكاتب . 6. د

 

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Pirandellos Six 
Characters in 
search of an 

Author 

12 3 

2.  Characters 12 3 
3.  Theme 12 3 
4.  Wild Duck by 

Henrik Ibsen: 12 3 

5.  Realistic vs 
semiotic 4 1 

6 Performances 4 1   
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  یوجد ال  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    میرفت عبد الرؤوف     .د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور :جامعة   

اآلداب : كلیة   
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124045  

  :اسم المقرر
األدب األمریكى فى القرن 

  العشرین
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

  :هدف المقرر  -2

  :الهدف العام . أ
 تعریـــــف الطـــــالب بالخلفیـــــة الثقافیـــــة والفلســـــفیة والحضـــــاریة  

 . عشرینلألدب األمریكى فى القرن ال
  :األهداف الجزئیة . ب
أن یلــم الطالــب بدقــة بســمات المفــاهیم النقدیــة المبنــى  .1.ب

  .علیها األدب األمریكى فى القرن العشرین
  . أن یمیز الطالب بین المدارس الفكریة المختلفة .2.ب
أن یحلــــل الطالــــب بدقــــة نقــــاط االتفــــاق المــــؤثرة عبــــر  .3.ب

  . القرن العشرین
ب علـــــــى عناصـــــــر االخـــــــتالف فـــــــى أن یقـــــــف الطالـــــــ .4.ب

  . المذاهب الفكریة وأسبابها
أن یتمكن الطالب من ربط األدب األمریكـى بـاألدب   .5.ب

  .اإلنجلیزى واألوروبى عامة 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

أن یــــزاوج الطالــــب بــــین الفكــــر والفلســــفة وانعكاســــهما . 3. 1
 .   على األدب األمریكى

أن یفســـــر الطالـــــب األســـــباب والنتـــــائج فـــــى التـــــاریخ .  5. 1
 الحضارى والسیاسى واالجتماعى ألمریكا فى القـرن العشـرین

. 
ـــــــب األنمـــــــاط الثقافیـــــــة واالجتماعیـــــــة .  9 1 أن یحـــــــدد الطال
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .للمجتمعات التى سكنت أمریكا فى القرن العشرین 

  :المهارات الذهنیة  - ب

   .حقب األدبیة المختلفةأن یمیز الطالب بین ال. 1. ب
أن یجرب الطالب أكثر من منهج فى نقد األدب . 3. ب

   .األمریكى
أن یبرهن الطالب على المعطیات الحضاریة  .4.ب

  .والفلسفیة والفكریة فى األدب األمریكى فى القرن العشرین

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ى تحلیل أن یؤلف الطالب بین أكثر من منهج ف. 1. ج
  .الخطاب

أن یعید الطالب بناء أسس علمیة مختلفة وجدیدة . 4. ج
 . فى فهم األدب األمریكى 

أن یصمم الطالب أسالیب عدة تمكنه من مقارنة . 5. ج
  .النصوص 

  :المهارات العامة  -د
أن یحرر الطالب مقاًال موضوعیًا یأتى فیه بنقاط . 2. د

  .القوة ونقاط الضعف فى قضیة جدلیة 
  .أن یصحح الطالب بعض المعطیات ونتائجها. 4. د
  .أن یحكم الطالب على أسالیب التحلیل . 5. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Ralph Ellison's 
Invisible Man  

African-Americans' 
struggle 

Prologue, Epilogue, 
characters 

Imagery and 
Symbols Ideologies 
Whites and Blacks 

Utopia 

8 2 

2.  Eugene O'Neill's 
Emperor Jones  

Legend Psychology 
Beginning and End 

8 2 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

Irony 
Characters 

Tragedy and 
classical unities 

 
3.  Arthur Miller's 

Death of a 
Salesman Symbols  

Political and 
Background 

Ideologic 
Characters End  

8 2 

  
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
للطالب ذوي القدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر          :              التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  ال یوجد :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
  ئیس مجلس القسم العلمير   التوقیع  أستاذ المادة

  میراندا خمیس الزوكة.د    إیمان الملیجى.د
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
دمنهور: جامعة  

اآلداب : كلیة  
  اللغة اإلنجلیزیة و آدابها: قسم  

  
  :بیانات المقرر  -1

  :الرمز الكودي 
 E031124046  

  :اسم المقرر
  األدب المقارن 

  )عربي/ إنجلیزي (
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ بعة الرا

  :التخصص 
  عملى  ـ  56   نظري:     عدد الوحدات الدراسیة  أدب

 

  :هدف المقرر  -2

تعریف الطالب بالخلفیـة الثقافیـة والفلسـفیة : الهدف العام . أ
 .والحضاریة لألدب المقارن فى القرن العشرین  

  :األهداف الجزئیة . ب
قدیــة المبنـــى أن یلــم الطالــب بدقـــة بســمات المفـــاهیم الن 1.ب

  .علیها األدب المقارن فى القرن العشرین
  .أن یمیز الطالب بین المدارس الفكریة المختلفة  2.ب
أن یحلل الطالب بدقة نقاط االتفاق المؤثرة عبر القرن  3.ب

  .العشرین 
أن یقف الطالب على عناصر االختالف فى المذاهب  4.ب

  .الفكریة وأسبابها
ط األدب العربــــى بــــاألدب أن یــــتمكن الطالــــب مــــن ربــــ 5.ب

  .اإلنجلیزى واألوروبى واألمریكى 
  :المستهدف من تدریس المقرر  -3

  :المعلومات والمفاهیم  -أ

  أن یزاوج الطالب بین الفكر والفلسفة وانعكاسهما. 3. أ    
  .على األدب العالمى والعربى 

أن یحــــــــدد الطالــــــــب األنمــــــــاط الثقافیــــــــة واالجتماعیــــــــة . 4. أ
  . مختلفةللثقافات ال

أن یفســـــــر الطالـــــــب األســـــــباب والنتـــــــائج فـــــــى التـــــــاریخ . 5. أ
 .الحضارى والسیاسى واالجتماعى للثقافات المختلفة 



 
 
 

     
   

  
    

=========================================================  

              ===========================================================================  
      0453311679فاكس     -0453300415: ت                                          البحیرة  –دمنھور  –الجمھوریة / ش –مجمع الكلیات                    

info@DamanhourArts.commail:-E                                       www.DamanhourArts.com:website 
                                           

 

  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ـــــــب األنمـــــــاط الثقافیـــــــة واالجتماعیـــــــة .  9 1 أن یحـــــــدد الطال
  .للمجتمعات التى سكنت أمریكا فى القرن العشرین 

  :المهارات الذهنیة  - ب

  .األدبیة المختلفة أن یمیز الطالب بین الحقب . 1. ب
أن یبرهن الطالب على المعطیات الحضاریة  3. ب

  .والفلسفیة والفكریة فى األدب العالمى فى القرن العشرین 
أن یجرب الطالب أكثر من منهج فى نقد األدب . 4. ب

 .العالمى 

المهارات المهنیة  -ج
  :الخاصة بالمقرر 

رنة أن یصمم الطالب أسالیب عدة تمكنه من مقا. 4. ج
  .النصوص 

أن یؤلف الطالب بین أكثر من منهج فى تحلیل . 5. ج
 .الخطاب 

  :المهارات العامة  -د
أن یحرر الطالب مقاًال موضوعیًا یأتى فیه بنقاط . 2. د

  . القوة ونقاط الضعف فى قضیة جدلیة
  .أن یصحح الطالب بعض المعطیات ونتائجها. 3. د
 .حلیل أن یحكم الطالب على أسالیب الت. 5. د

  :محتوي المقرر  -4

عدد   الموضوع  م
  الساعات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
  المحاضرات

1.  Oedipus: Sophocles  
Tawfiq el Hakim 

Ali Salem(Theme, 
Myth, Political 

Background, Type 
of Play Characters)   

8 2 

2.  Pygmalion: Greek 
Myth Bernard Shaw 

Tawfiq el Hakim 
(Theme, Myth, 

Political  
Background, Type 

of Play Characters),  

8 2 

3.  Compare and 
Contrast Emily 

8 2 
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  :رؤیة الوحدة
ى في تطویر أداء كلیة اآلداب عل تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

Dickinson, Walt  
Whitman to any Arabic 

poem Latifa el 
Zayat's The 

Picture   
  محاضرات . 1  :أسالیب التعلیم والتعلم  -5

  قاعة بحث. 2
   بحث علمى . 3

أسالیب التعلیم والتعلم  -6
القدرات  للطالب ذوي

  :المحدودة 
  ال یوجد

  :تقویم الطالب  -7
   االمتحان التحریرى :                     األسالیب المستخدمة  -أ

  األسبوع الرابع عشر     :                   التوقیت  - ب
  % 100 :   توزیع الدرجات  - جـ
  :قائمة الكتب الدراسیة والمراجع  -8
  جدال یو  :مذكرات  -أ

  ال یوجد:                    كتب ملزمة - ب
  Literature Comparative :   كتب مقترحة  - جـ
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  ال یوجد  الخ... 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    

  میراندا خمیس الزوكة .د    إیمان الملیجى     .د
  
  
  
  
  

    


