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 1الصفحة 

 
  

 مي وصف البرنامج األكادي       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 يةزقسم اللغة االنكلي / المركز  علميقسم الال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مهارات التواصل

Communication Skills                )مرحلة اولى ( 
 بكالوريوس اداب لغة انكليزية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  معتمد  ال برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تمكين الطلبة من تعلم اللغة االنكليزية والتحدث في مواقف مختلفة -ا
 

  تمكين الطلبة من تعلم لغة الحوار والتواصل مع االخرين -ب

 

  واالستماع تطوير اللغة والتأكيد عل مهارت التحدث -ج

 

استخدام اللغة االنكليزية في مواقف مختلفة واستخدام المصطلحات اليومية المتداولة بين الناس باللغتين  -د

 الدارجة والقياسية

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  -أ
 األهداف المعرفية   -أ-1أ
 ج مختلفة من المحادثات الموجودة في الكتاب المنهجياالطالع على نماذ -1أ
 فهم االستخدام الصحيح للمصطلحات اليومية في مواقف معينة -2أ

 التعرف على العادات والمواقف اليومية والحباتية لمستخدمي اللغة االصليين  -3أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 يحة باللغة االنكليزيةيتكلم الطالب بصورة سلسة وصح – 1ب
 ابتكار مواقف من نسخ الخيال وتكوين محادثة عن تلك المواقف – 2ب

 اختيار مواضيع معينة ومناقشتها وابداء الراي بها لغرض تعزيز االستخدام الصحيح للغة – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 العمل الفردي -
 العمل المزدوج -2

 العمل الجماعي -3

 اء الى متحدثي اللغة االنكليزيةاالصغ -4

 التحدث -5

 المناقشة -6

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 تقييم االداء الفردي -1

 تقيييم االداء الجماعي -2

 اختبارات شفوية -3

 اختبار المستويات االربع للغة -4

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . قدرة الطلب على التعبيرعن نفسه عند وضعه في مواقف مختلفة وباللغة االنكليزية1ج
 يفتخر الطالب بقدرته على التحدث بصورة صحيحة وسلسة -2ج

 يعي الطالب اهمية تعلم اللغة من اجل التواصل الصحيح -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 العمل الفردي -
 العمل المزدوج -2

 لجماعيالعمل ا -3

 االصغاء الى متحدثي اللغة االنكليزية -4

 التحدث -5

 ةالمناقش -6

 

 

 
 طرائق التقييم     
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 تقييم االداء الفردي -
 تقييم االداء الجماعي -2

 اختبارات شفوية -3

 اختبار كفاءة الطالب في المستويات االربع للغة -4

 واجبات بيتية -5

 اختبارات مفاجئة -6

 

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و رات العامةالمها-د 

 

 القدرة على العمل مع فريق -1د
 تمكين الفرد من التحدث عن نفسه واهدافه -2د

 تعلم احترام وجهات النظر -3د      

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 العمل الفردي -
 دوجالعمل المز -2

 العمل الجماعي -3

 االصغاء الى متحدثي اللغة االنكليزية -4

 التحدث -5

 ةالمناقش -6

 

 

 طرائق التقييم     

 

 تقييم االداء الفردي -
 تقييم االداء الجماعي -2

 اختبارات شفوية -3

 اختبار كفاءة الطالب في المستويات االربع للغة -4

 واجبات بيتية -5

 اختبارات مفاجئة -6
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 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية 

 االولى
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 Person to Person  االولى
. Editionrd1. (3 

Communicative 
Speaking and 

Listening Skills:    

2  

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ) المجالت العلمية , التقارير....  (:

 
Communicative Speaking and Listening Skills . Edition)rdson 1( 3Person to Per 

by: Jack Richards, David               Bycina, Ingrid Wisniewska. Oxford:  (2005)   
 
 
 
 
 
 

 



 مخطط مهارات المنهج

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    * * *  * * *  * * *  * * *  
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