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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 ةالعرب الجامعشط  كلية المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية  / المركز علميالقسم ال .2

 رابعةلة الالمرح / لنقد االدبيا رمز المقرر اسم / .3

 حضوري+ الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 2023-2022 الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 28/9/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقررأهداف ال .8

 نكليزيةغة االوير اللطت

 تطورهو و نشأته  نقد االديبمبدارس التعريف الطالب 

 لميوالعايف ثقاالجتماعي والدوره يف اجملال و  نقد االديبال طور اتاتريخ و ن مبعلومات مهمة عإثراء الطالب 

 

 

 
 

 

حقيقها تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

بين وصف والمتاحة. والبد من الربط بينها التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
ية بغ فسيرات عدة لذلكت كشفمضمون النص وهم اللغة االدبية وفهم اعداد طالب قادر على ف -1أ

 الوصول لما يقصده الكاتب

 لسفية مهمة بمعلومات فء الطالب اثرا -2أ

 عاتمجتمالل دراسة الخة الفرد من وتاثير العوامل السياسية والثقافية على حياماعي جتفهم الواقع اال -3أ

 ة خيالية ادبيةبطريقسومة المر
  

  المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 تحليل بعض النصوص االدبيةى جيع الطالب علتش – 1ب

 نقدية تبين اهمية هذا المجال في الحياة العامةعمل دراسات تقديم شجيع الطالب على ت – 2ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 داتا شو() زة العرض جها من خالللدروس بشكل ملخص عرض ا -1

 ح الفريقل مجاميع صغيرة لغرض تشجيع العمل بروى  شكتقسيم الطالب عل -2

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 جة االمتحانيةلكل مشارك في النشاطات الصفية والالصفية درجات تضاف الى الدر

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 لبةواجز بين الطفريق وكسر الحخلق روح ال -1ج

 نةكتشاف طاقاتهم الكاماواسعة للطلبة لغرض  ضاءاتخلق ف -2ج

 توحةقشة المفالمناوجهات النظر وى تقديم تشجيع الطالب عل -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ى شكل مجموعاتيم الطلبة علتقس

 

 

 طرائق التقييم    

 

 ه النشاطات الطالبيةاحتساب درجات تشجيعية الستمرار هذ
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 صي (.تعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمنقولة ) المهارات األخرى المالتأهيلية العامة و  المهارات -د 

 ان كليزية قدر االمكحدث باللغة االنمن التكين الخريج تم -1د

   البعي وفهم الحالة الذهنية لكل طالتعامل مع التنوع االجتمامدرسين قادرين على اعداد  -2د
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 لمقرربنية ا .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 طلوبةالم
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الكتروني /ضوريح  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 1
اختبارات شفوية 

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 2
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةريروتح

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 3
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 4
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 5
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 6
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةوس لغة انكليزيكالوريب 3 7
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 8
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةليزيكالوريوس لغة انكب 3 9
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 10
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 11
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةس لغة انكليزيكالوريوب 3 12
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 13
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةروتحري

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 14
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةنكليزيكالوريوس لغة اب 3 15
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 16
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 17
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 18
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 19
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير
ت شفوية اختبارا الكتروني /ضوريح  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 20
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 تية البنية التح .11

  تب المقررة المطلوبةالك -1

 راجع الرئيسية )المصادر(الم -2

Charles E. Bresler ( 2011) Literary 

Criticism: an Introduction to Theory 

and Practice. (5th Ed.) Pearson. 

راجع التي يوصى بها الكتب والم (أ

  ارير ،.....()المجالت العلمية ،التق
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

 
 

https://www.sparknotes.com 
  
 

https://www.gradesaver.com 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 21
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 22
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 23
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةس لغة انكليزيكالوريوب 3 24
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 25
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 26
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 27
اختبارات شفوية  ترونيالك /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 28
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 29
اختبارات شفوية  الكتروني /ضوريح

 يةوتحرير

  االدبي قدنال ةكالوريوس لغة انكليزيب 3 30
اختبارات شفوية  نيالكترو /ضوريح

 يةوتحرير

https://www.sparknotes.com/
https://www.sparknotes.com/
https://www.sparknotes.com/
https://www.sparknotes.com/
https://www.gradesaver.com/
https://www.gradesaver.com/
https://www.gradesaver.com/
https://www.gradesaver.com/
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