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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الحلة الجامعة يةكل المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية    المركز /العلمي القسم  .2

  ةإنكليزيلغة  اسم / رمز المقرر .3

 اون الين أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/7/2020 إعداد هذا الوصف  تاريخ .7

 أهداف المقرر .8

للتعليم الجامعي في تخصص اللغة  المتكلمين والمتعلمينجيل من  ادعديهدف المقرر إلى أ. 1

 .االنكليزية تكون لهم القدرة والكفاءة على التدريس

 تهيئة وأعداد الطلبة علميا وتربويا ومهنيا ليتمكنوا من أداء مهنتهم -2

ثير تأالة العلمية والتربوية للطالب الذي سيصبح أستاذا مستقبال ليتمكن من بناء الشخصي-3

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

البد من المتاحة. والتعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 استخدامه للغة االيجابي والتفاعل التربوي مع المتعلمين والطلبة من  خالل

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

   كتابةالمن خالل مادة  المهاراتتعميق مفهوم  -1أ

 ةميتطوير امكانيات الطلبة في دراسة متطلبات الكتابة الرس _2أ

 والمحاورات والبحوثالمختلفة للمقاالت  واالنماطكيفية التمييز بين التراكيب  -3أ

 

   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارات األهداف -ب 

 .والعبارةبالجملة  الكتابة بدءاتعليم الطالب عملية  – - 1ب 

 االفكار. وطرحمن خالل تدوين تعليم الطالب مهارة التواصل  – 2ب 

 ا تم تعلمهلطلبة لمتطبيق ا – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 تعليم تعاوني .1

 الترجمة .2

 كتابيةطرائق  .3

 العصف الذهني  .4

 والكتابةطرائق قائمة على المناقشة  .5

 طرائق قائمة على التعلّم االلكتروني .6
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 قييم طرائق الت     

ت في مجريامشاركته اختبارات الطالب الشهرية التحريرية، وحضور الطالب الفاعل و . أ

نشطة االخرى الالصفية .)ورش العمل الدرس ، وكتابة التقارير)بحث مصغر( واال

 والنشاطات المتعلقة بالترجمة الفورية والتعاقبية(

 االختبار التحريري النهائي  . ب

 

 

 

 

 قيمية األهداف الوجدانية وال -ج

 ستاذطالب واالتعليم الطالب مهارات الحديث من خالل المحاورة بين ال   -1ج

 المشاركة الفاعلة للطالب في طرح االسئلة وكيفية االجابة عليها -2ج

 مدى االنتباه واالدراك -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تعليم تعاوني .1

 الترجمة .2

 كتابيةطرائق  .1

 العصف الذهني  .2

 والكتابةمناقشة مة على الطرائق قائ .3

 طرائق قائمة على التعلّم االلكتروني .4

 

 طرائق التقييم    
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اختبارات الطالب الشهرية التحريرية، وحضور الطالب الفاعل ومشاركته في مجريات  . ت

وكتابة التقارير)بحث مصغر( واالنشطة االخرى الالصفية .)ورش العمل  الدرس،

 والنشاطات المتعلقة بالترجمة الفورية والتعاقبية(

 االختبار التحريري النهائي  . ث

 

 

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتمنقولة الالتأهيلية امة وعال المهارات -د 

 .الشخصي(

 االهداف ادارة -1د

 -اداء الطلبة اللغوي متابعة 3_د

 الميدانية(تحديد العمل )المكتبة والدراسة    -4د

 ببعضها ديد عالقاتهاجمع المعلومات والبيانات للظاهرة الجغرافية وتح -5د
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 ررالمقبنية  .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

معرفة الجوانب  ساعة 1 1

النظرية للمادة 

 العلمية الدراسية

Hello Exercise

s 

تطبيق 

عملي و 

 نظري

معرفة الجوانب  ساعة 1 2

 النظرية للمادة

 How do you 

do 

Exercise

s 

 

معرفة الجوانب  اعةس 1 3

النظرية للمنهج 

 الدراسي

Your world Exercise

s 

 

معرفة الجوانب  ساعة 1 4

 النظرية للمادة

All about you PPT  تطبيق

عملي و 

 نظري

معرفة الجوانب  ساعة 1 5

 النظرية للمادة

Family and 

friends 

Exercise

s 

 

الجوانب معرفة  ساعة 1 6

رية للمنهج النظ

 يالدراس

The way I live Exercise

s 

تطبيق 

عملي و 

 نظري

معرفة الجوانب  ساعة 1 7

النظرية للمنهج 

 الدراسي

everyday PPT  اختبارات

 متنوعة

   My favorites  ساعة 1 8

معرفة الجوانب  ساعة 1 9

 النظرية للمادة

Where I live Exercise

s 
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 البنية التحتية  .12

   Headway ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Interchange )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 استخدام االنترنت

               بها   ـ الكتب والمراجع التي يوصىا

 ( علمية , التقارير ,.... ت الالمجال) 

Practical essays and researches from 

different resources 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

www.wikipedia.com 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

الجوانب معرفة  ساعة 1 10

رية للمنهج النظ

 يالدراس

Time past Exercise

s 

اختبارات 

متنوعة 

اختبارات 

 متنوعة

معرفة الجوانب  ساعة 1 11

 النظرية للمادة

I can do that Exercise

s 

 

  Here and now Quiz  ساعة 1 12

معرفة الجوانب  ساعة 1 13

 النظرية للمادة

It's time to go  Exercise

s 

تطبيق 

و  عملي

 نظري

انب معرفة الجو ساعة 1 14

النظرية للمنهج 

 الدراسي

conversations Exercise

s 

ارات ياخت

 متنوعة

15   Exam    


