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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية شط العرب الجامعة

 / المركز علميالقسم ال .2
 قسم اللغة االنكليزية 

 رواية القرن التاسع عشر اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 حضوري و الكتروني

 الفصل / السنة .5
 سنوي

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة مسائي للفصل الواحد 90ساعة صباحي و  90

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
30 \ 9 \ 2022 

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بالسرد القصصي والروائي على وجه التحديد في القرن التاسع عشر -

 يوالكاتبة أميلي برونتتعريف الطالب باالسلوب الروائي واعمال الكاتب تشارلز ديكينز  -

 دراسة رواية االمال العظيمة ورواية مرتفعات وثرينغ -

 
 تمكين الطالب من تمييز مكونات المادة القصصية -

 
 
 

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

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 تطوير مهارة القراءة – 3ب
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 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 بنية المقرر .10

األسبو

 ع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3 
فهم الموضوع 

 وتطبيقه

مقدمة عن السرد القصصي صفاته 

 وعناصرة واختالفه عن بقية الصوص

 الرواية في القرن التاسع عشر

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 
اختبارات شفوية 

 وتحريرية

2 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

مقدمة عن حياة تشارلز ديكنز اعماله 

 واسلوبه 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

3 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

مقدمة عن رواية االمال العظيمة 

 واحداثها و اهم شصياتها و الحبكة 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

4 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 3الى  1الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

5 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

محاضرة ومناقشة  10الى  4الفصول 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

6 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

محاضرة ومناقشة  15الى  11الفصول 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

7 
الموضوع فهم  3

 وتطبيقه
 22الى  16الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

8 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 30الى  23الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

9 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 40الى  31الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية
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10 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 امتحان

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

11 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 50الى  41الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

12 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 55الى  51الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

13 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 59الى  56الفصول 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

14 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 مراجعة 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

15 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 امتحان فصلي

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

16 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه
 العطلة الربيعية

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

17 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 مقدمة لحياة الكااتبة واعمالها

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

18 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

الحبكة وملخص رواية مرتفعات  

 وثرينغز وابرز الشخصيات

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 
اختبارات شفوية 

 وتحريرية

19 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 الفصل االول الى الخامس

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

20 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 الفصل السادس الى التاسع

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

21 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 الفصل العاشر الى الرابع عشر

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

22 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

ومناقشةمراجعة   

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

23 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

20الى  15الفصل   

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

24 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

26الى  21الفصل   

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

25 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 مراجعة ومناقشة

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

26 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 امتحان يومي

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

27 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

30اللى  27الفصل   

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

28 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

34الى  31الفصل   

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

29 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 تحليل

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية

30 
فهم الموضوع  3

 وتطبيقه

 امتحان فصلي

 

محاضرة ومناقشة 

 واسئلة شفوية 

اختبارات شفوية 

 وتحريرية
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

- Great Expectations by Charles 

Dickens 

- Wuthering Heights by Emily Bronte 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
Litchart notes 

Spark notes 

 Gradesaver notes   

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Expecta

tions 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

https://www.shmoop.com/study-
guides/literature/great-
expectations/summary 
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