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 1الصفحة 

 
  

 صف البرنامج األكاديمي و       

 

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

 

 الحكمة الجامعة كلية المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية    / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االولى/  المرحلة  تلفظال

 اداب لغة انكليزيةبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  الخارجية األخرى  المؤثرات .7

 2021/11/8 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطالب بماده علم الصوت واساسياته كماده تعتبر االساس في تكوين الكلمات والجمل  -1

 االنكليزيه.
 

 مساعده الطالب على تلفظ االصوات بشكل افضل -2

 تجاوز العقبات التي تواجه الطلبه في التلفظ -3
 

مساعده الطالب على تلفظ االصوات بشكل صحيح وسليم ومعرفه كيفيه استخدامها في كلمات او جمل  -4

 في اللغه االنكليزيه
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 الحفظ او تذكر المعلومات وادراكها-1أ

 التقدير االستقرائي-4التاويل-3الترجمه-2تطوير القدرات والمهارات الذهنيه-1الفهم واالستيعاب أي -2أ

 0التطبيق:استعمال االفكار المجرده في مواقف جديده وملموسه-3أ

 0التحليل:أي تحليل الماده الى عناصرها المكونه لها وتتبع العالقات بين االجزاء وطريقه تنظيمها-4أ

 0ء بحيث تكون كال واحداالتركيب:وضع العناصر واالجزا-5-أ

 التقويم-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 0الحديث بطالقه-1ب

 0الحديث واالصغاء بشكل دقيق-2ب

 القراءه والكتابه بشكل صحيح-3ب

 التمييز بين االصغاء والقراءه والكتابه كجزء منتمي لكل.-4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 Data showو  البوربوينت ح الدرس باستخدام قة عرض وتوضيطري -1

 الى اللفظ والمحادثات من خالل االجهزة السمعية. االستماع  -2

 طريقه االستجواب و المناقشة -3

 طريقه العصف الذهني -4
 حضور الندوات العلمية والسمنارات ذات العالقة -5

 طرائق التقييم      

 متحانات نهائيةا -امتحانات فصلية  -اختبارات شفوية يومية قصيرة 

 درجة . 8الحضور  – 8الشفوي  –درجة  8التقرير   -درجة  16ول الالفصل ا -

  60درجة الفصل االول . االمتحان النهائي  40المجموع 

 البحوث و التقارير-

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االستقبال:رغبه الطالب في تلقي الدرس واالنتباه له.-1ج      

 .ةوفعال ةبصوره نشط رةتجابه:تجاوز مجرد االنتباه للضاهاالس-2ج

 .ةاليومية في الحيا ةدرس نفسه ودوروسلوك وال ةالي ضاهر ةتقييم المتعلم وتثمين ) التقييم( التثمين-3ج

  ةبينها وانشاء قيم مسيطر ةوتحديد العالقات المتبادل ةالتنظيم:تمثيل المعلم للدرس بصوره متتابع-4ج
 التعليم والتعلم طرائق     

 مشاركة الطلبة في المناقشات داخل القاعة -1
 صفيةالمشاركة الطلبة في المناقشات ال -2
 حضور الندوات العلمية والسمنارات ذات العالقة -3

 
 طرائق التقييم     

 يتم التقييم من خالل االمتحانات الشفويه و التحريرية و تقييم البحوث المنجزه من المجموعات

 ات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهار -1د

 االدراك:فهم المعنى وصياغه مفهوم ما-2د

 التطبيق:استعمال المعلومات في موقف جديد-3د



  
 3الصفحة 

 
  

 تقسيم المعلومات الى اجزاء لفهمها بلكامل-4د

 
 

 

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

 

 ستاذ و مع زمالئه.الى الفهم للتواصل و التفاعل مع اقدر ة الطالب عل -1د

 نكليزية السليمة.اللفظ و الكتابة باستخدام اللغة امساعدته على نحسين مستوى القراءة والت -2د     

 االستنتاج. –النقاش  -المقارنة  -لمعلومات تدريبه على تحليل ا -3د           

 تدريب الطالب على االستثمار االمثل للوقت في مجال الدراسة و المجال الشخصي. -4د

 طرائق التعليم والتعلم     

 مشاركة الطلبة في المناقشات داخل القاعة -4
 مشاركة الطلبة في المناقشات االلصفية -5
 ات العالقةحضور الندوات العلمية والسمنارات ذ -6

 طرائق التقييم     

 امتحانات نهائية -امتحانات فصلية  -اختبارات شفوية يومية قصيرة 

 حضور الطالب الفاعل ومشاركاته في مجريات المحاضرة

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     ظري ن     

  3 التلفظ  االولى

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 مقابلة واختبار  -1

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 
- Better English Pronunciation Book . J. D O'Connor. 1980 (2nd ed.).Cam.CUP  

 
 
 
 
 

 



 مخطط مهارات المنهج

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

 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

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي  تلفظال  الثانية
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