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 الدراسي  صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة  التعليمية المؤسسة   .1

 لدراسات االسالمية  ا    علمي  القسم ال .2

 اللغة االنجليزية   )اسم المادة( المقرر اسم  .3

 الكتروني )عند بعد(  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي(  .5

 ساعة  60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 2021/   7/     9       تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 

 أهداف المقرر .9
 اساس تعلم اللغة االنجليزية  يدرس الطالب في هذا المقرر مدخالً في   -1

 

 يدرس الطالب المستويات اللغوية من صوتية وصرفية ونحوية وداللية  -2

 

 االطالع على أبرز االتجاهات اللغوية   -3

 

 اإللمام بالمستوى الداللي من حيث مظاهره وخصائصه  -4

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 -: وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
   هداف المعرفية األ -أ
 المحادثة البسيطة باللغة االنجليزية تعليم  - 1أ

 استخدام قواعد اللغة االنجليزية   - 2أ

 استخدام معاني و مفردات انجليزية   - 3أ

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف    -ب 

 اتقان استخدام قواعد اللغة االنجليزية  - 1ب

 اتقان استخدام المفردات العربية باللغة االنجليزية   - 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المناقشة والحوار في طرح الموضوع 

 االستعانة بالوسائل اإليضاحية الحديثة مثل الداتا شو لتوضيح النقاط المهمة بالدرس  .2

 العلميةأعداد بحوث ومقاالت شهرية وسنوية لتوضيح المادة  .3

 توضيح المادة بشكل مبسط وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم  .4

 ثارة أسئلة واستنباط األجوبة منها إ .5

 التأكيد على أسلوب البحث واالستنتاج  .6

 ربط المادة العلمية بمواد علمية خارجية ذات العالقة للوصول إلى الهدف والغاية من الدرس .7
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 طرائق التقييم       

 

 امتحانات أسبوعية وشهرية وفصلية .1

 أعداد حلقات نقاشية داخل الصف لمناقشة مادة الدرس لتذليل الصعوبات التي يوجهها بعض الطلبة  .2
 اختبار الطلبة إثناء مرحلة التطبيق  .3
 

 

 
 القيمية    األهداف الوجدانية و -ج

 تعميق ثقة الطالب بنفسه    - 1ج

 خلق مدرس مبدع محب لمهنة التعليم  - 2ج

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية  -  - 3ج

 تعميق حب اللغة االنجليزية و التمرس عليها - 4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المناقشة والحوار في طرح الموضوع 

 الداتا شو لتوضيح النقاط المهمة بالدرس االستعانة بالوسائل اإليضاحية الحديثة مثل  .2

 أعداد بحوث ومقاالت شهرية وسنوية لتوضيح المادة العلمية .3

 توضيح المادة بشكل مبسط وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم  .4

 ثارة أسئلة واستنباط األجوبة منها إ .5

 التأكيد على أسلوب البحث واالستنتاج  .6

 ية بمواد علمية خارجية ذات العالقة للوصول إلى الهدف والغاية من الدرسربط المادة العلم .7

 

 
 طرائق التقييم     

 

 امتحانات أسبوعية وشهرية وفصلية .1

 أعداد حلقات نقاشية داخل الصف لمناقشة مادة الدرس لتذليل الصعوبات التي يوجهها بعض الطلبة  .2
 اختبار الطلبة إثناء مرحلة التطبيق  .3
 

 

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

 رفد الطالب بكل ما يحتاجه من كتب ومصادر ومعلومات خارجية  - 1د       

 عمل ورش عمل داخل القاعة - 2د       

استخدام  التكنولوجيا  الحديثة في مناقشة المادة العلمية لتوضيحها أكثر ألنها من الطرق الحديثة   - 3د       

 بالتعليم 
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  -  1 .11

 الساعات  األسبوع

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

1 2 
تحقيق اهداف  

 ية مهاراتو  معرفية

 
Present , past, future 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

2 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 

Present tenses& have/ 

have got    

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

3 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

Past tenses 
 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

4 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
In, on, at 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

5 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 
 

Much/ many, articles 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

6 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

Infinitive and progressive  
verbs   

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

7 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 
 

Comparatives/ 
superlatives 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

8 2 
تحقيق اهداف  

 وجدانية والقيمية  
 االختبار الشهري األول 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

9 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 
 

For/ since 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  
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10 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
adverbs 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

11 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
Passage and questions 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

12 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
Parts of speech   

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

13 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

Appropriate academic 
writing 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

14 2 
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 و وجدانية  

 
 

Reported statements 
+Quiz 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

15 2 
تحقيق اهداف  

 والقيمية وجدانية 
 امتحان السعي للفصل الدراسي األول                            

 

 - : ) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  -  2. 10

 الساعات  األسبوع

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

16  

تحقيق اهداف  

  معرفية و مهاراتية
Adjective + ly 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

17  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
Place/ time 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

18  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
articles  

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  
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19  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
demonstratives  

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

20  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
orders   

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

21  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
Time expressions 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

22  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
Passives   

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

23  

تحقيق اهداف  

 Conditionals معرفية و مهاراتية
 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

24  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية
adjectives 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

25  

تحقيق اهداف  

  As, like معرفية و مهاراتية
 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

26  
تحقيق اهداف  

 وجدانية والقيمية 

امتحان السعي للفصل الدراسي  
 الثاني  

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

27  
تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

Ed, had+ p.p , was/were 
+ ving 

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

28  
تحقيق اهداف  

 وجدانية والقيمية 
 االمتحان الشفهي  

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

29  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 و وجدانية  

مراجعة المادة واالستعداد  
 لالمتحانات النهائية  

المحاضرة  
بطريقة العرض  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  
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والفيديو  
 المباشر  

30  

تحقيق اهداف  

 معرفية و مهاراتية

 و وجدانية  

مراجعة المادة واالستعداد  
 لالمتحانات النهائية  

المحاضرة  
بطريقة العرض  

والفيديو  
 المباشر  

التغذية  
الراجعة  

 واالستجواب  

 
 

 البنية التحتية   .12

 new headway plus for pre intermediate   :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   - )المصادر( : ـ المراجع الرئيسية 2

:( المجالت العلمية , التقارير ,.... )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  •  Big Grammar Book 

• Basic Reading Power 1 2012 

• Hand Book (handwriting sheets) 2013 

• New English File 2012 

 
:ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  • 

http://owl.english.purdue.edu/handouts/grammar / 
 •http://www.teachingenglish.org.uk / 
 •http://englishplus.com/grammar/contents.htm 

  •http://www.englishclub.com/grammar/index.htm 

 •www.learnenglish.de/basics 

  •www.agendaweb.org 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .13
 

 تجهيز مختبرات لغوية فيها أجهزة تحليل صوتي  

 إضافة مفردات مختصة بالبرمجة اللغوية العصبية  

 تحديث مفردات المنهاج بما يواكب التطورات اللغوية الحديثة 
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 اللجنة العلمية في القسم: 

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ:

 التوقيع:

 : ارئيس

 التاريخ:

 
 


