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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 ية الحلة الجامعة كل المؤسسة التعليمية  .1

 قسم تقنيات التخدير / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .3

 الحضور اليومي على وفق جدول المحاضرات  أشكال الحضور المتاحة  .4

 النظام السنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تواصل الطلبة مع اللغة االنكليزية وتطوير قابليتهم اللغوية فيما خيص ايضا ابملصطلحات الطبية  -

 تعريف الطلبة ابلقراءة والكتابة ابللغة االنكليزية  -

 صحيح للكلمات االنكليزية ال لفظ الطلبة ابل تعريف  -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 ؛ البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .9
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  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والمدخل بقواعد اللغة االنكليزية.  -1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في اصول الكالم والجمل وما يتألف منها وانواعها.  -2أ

خاصة الطبية  االنكليزية و تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة باللفظ الصحيح للمفردات   -3أ

 والصحية. 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب الطلبة المعرفة العامة باللغة االنكليزية.– 1ب 

 اكتساب الطلبة القابلية على التحدث السليم وما يتالئم مع اصول اللغة. – 2ب 

 .لطبية والصحيةف والمفردات وخاصة اعلى النطق السليم لالحر القابلية اكتساب الطلبة  – 3ب 

 اكتساب الطلبة مهارة كتابة الجمل بصورة صحيحة وبأقل عدد ممكن من االخطاء.     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 استعمال الشرح من قبل مدرس المادة وباللغة االنكليزية. -1
 استعمال وسائل العرض الصورية والفديوية والصوتية. -2

 طرائق التقييم       

 ت اليومية. االمتحانا -1
 االمتحانات الفصلية. -2
 االمتحانات السنوية.  -3
 االمتحانات الشفهية. -4
 التقارير والبحوث. -5
 النشاطات الالصفية.  -6
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تحاكي المواد النظرية شعور الطلبة بااللمام بالنواحي المعرفية وكيفية تطبيقها عمليا.  -1ج

 الدراسية من خالل التطبيق العلمي )النقاش باللغة االنكليزية( رفع القيم المعرفية للمواد  -2ج

 رفع النواحي الوجدانية للطلبة من خالل اقامة المنافسات والنقاشات باللغة االنكليزية.  -3ج

 رفع كفاءة الطلبة وقابلياتهم التدريسية في درس اللغة االنكليزية.   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 ي من قبل مدرس المادة.خالل التدريس النظر من  -1
 من خالل المشاركة في الدرس والتحدث باللغة االنكليزية. -2
 من خالل تقديم النتاجات الفكرية في المعارض المقامة.  -3

 
 طرائق التقييم     

 من خالل االمتحانات النظرية والشفهية. -1
 ت تقييم اداء الطلبة من خالل النشاطات الالصفية والمهرجانا -2

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 اكساب الطلبة المعرفة العامة في اللغة االنكليزية.  -1د 

تطبيق ما اكتسبته الطلبة من المعرفة في اللغة االنكليزية والتحدث بها وخاصة بما يخص  -2د 

   حية والطبية.المصطلحات الص
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 البنية التحتية   .11

 ساعدة كتب منهجية / الكتب امل ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 نصوص اساسية معدة من قبل مدرس املادة  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية   –البحوث   –ير ر التقا 

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1-2 2  Introduction 

شرح المحاضرات النظرية  

من قبل تدريسي المادة 

باستعمال وسائل التدريس و  

 العرض الحديثة

االمتحانات  

 اليومية 

  شاركة تقييم م

 الطلبة اليومي 

3-4 2  Hello 
االمتحانات  

 الفصلية 
5-6 2  Your world 

7-8 
2 

 All about you 
االمتحانات  

 النهائية 
9-10 

2 
 

Family and 
friends  النشاطات

 The way I live  2 12-11 الطالبية 
13-14 2  Every day   
15-16 2  My favorites   
17-18 2  Where I live   
19-20 2  Time past   

21-22 
2 

 
We had a great 

time 
  

23-24 2  I can do that   

25-26 
2 

 
Please and 
thank you 

  

27-28 2  Here and now   
29-30 2  It’s time to go   



  
 4الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 ملعلومات الدولية )االنرتنيت( شبكة ا

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 االطالع على احدث المصادر الترجمات. -
 االعتماد على الكتب الحديثة والكتب التخصصية.  -
 استخدام وسائل عرض وشرح مفردات المادة التعلمية -
 اختيار المنصات االلكترونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال. -

 


