
 ميوزارة التعليم العالي والبـحث العل  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  :    
 بغداد    –كلية الحكمة الجامعة : الكلية/ المعهد    
 اللغة االنكليزيةالقسم العلمي   :    
 0201/ 11/ 8:  تاريخ ملء الملف    

 
 التوقيع   :                                                        التوقيع   :       
 د.نضال رؤوفاسم المعاون العلمي :                      أ.د. نظام شيت حميد  اسم رئيس القسم :   
 التاريخ  :                                                     التاريخ   :        
 
   

                                                                        
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      



  
 1الصفحة 

 
  

 كاديمي وصف البرنامج األ       

 

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

 قسم اللغة االنكليزية    / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ول /  المرحلة األعربية العامةال

 اداب لغة انكليزية بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ية األخرى المؤثرات الخارج .7

 8/11/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 مواصلة تدريب الطلبة عل  المهارات االربعة

 االستيعاب بالقراءة والسمع   -1

 التحدث وتحسين اللفظ   -2

ة التعليم الكتابة وتحسن بناء الجمل والنحو و توسيع المفردات اللغوية ما تؤدي هذه المهارات ال  فرص -3

الذاتي و تشجيع الطالب عل  قراءات واسعة و شاملة كاالطالع عل  االخبار والبرامج التعليمية والترفيهية 

 للناطقين باللغة االنكليزية.

 

يهدف المقرر إل  أعداد جيل من المدرسين للتعليم الجامعي في تخصص اللغة االنكليزية تكون لهم  -4

 القدرة والكفاءة عل  التدريس
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  -أ
 تطوير امكانيات الطلبة في دراسة متطلبات الكتابة الرسمية -1أ
 كيفية التمييز بين التراكيب و االنماط المختلفة للمقاالت و البحوث -2أ

 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةتالمهارا األهداف –ب 

 مهارة القدرة عل  تشخيص المسموع والمقروء -1ب
 كار المعروضة.الفات بين االقمهارة القدرة عل  ادراك الع -2ب
 مهارة القدرة عل  المشاركة والتفاعل مع المتحدث. -3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 خالل التمارين المذكورة يي الكتاب المنهجي. مشاركة الطلبة يي المناقشات داخل القاعة الدراسية من -1

 وان كانت سئلة المفيدة (اللطلبة لبعض استاذ او االلبة يي المناقشات من خالل طرح امشاركة الط  -2

 ) او التي يواجهون بها مشكلة كالمفردات واستعمالها والتركيب النحوية عل  سبيل المثال. خارجية

 ات العالقة.حضور الندوات العلمية والسمنارات ذ -3
 طرائق التقييم      

 امتحانات نهائية -امتحانات فصلية  -اختبارات شفوية يومية قصيرة 

 درجة . 8الحضور  – 8الشفوي  –درجة  8التقرير   -درجة  11ول الالفصل ا -

  14درجة الفصل االول . االمتحان النهائي  04المجموع 
  

 حضور الطالب الفاعل ومشاركاته في مجريات المحاضرة -

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية مشاعر المتعلم و تطويره -1ج      

 تنمية قيمه ومعتقداته و ميوله -2ج

 تنمية اتجهاته واهتماماته و اساليبه في التأقلم -3ج

 ةالتكيف مع المجتمع و تنميت -4ج

 
 يم والتعلم طرائق التعل    

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



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 طرائق التقييم     

 امتحانات نهائية -امتحانات فصلية  -اختبارات شفوية يومية قصيرة 

 درجة . 8الحضور  – 8الشفوي  – درجة 8التقرير   -درجة  11الفصل االول  -

  14. االمتحان النهائي  الثانيدرجة الفصل  04المجموع 
  

 حضور الطالب الفاعل ومشاركاته في مجريات المحاضرة -

 

 
 

 

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

 

 ستاذ و مع زمالئه.ال  الفهم للتواصل و التفاعل مع القدر ة الطالب ع -1د

 مساعدته عل  نحسين مستوى القراءة والتلفظ و الكتابة باستخدام اللغة االنكليزية السليمة. -2د

 االستنتاج. –النقاش  -المقارنة  -تدريبه عل  تحليل المعلومات  -3د

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 مشاركة الطلبة في المناقشات داخل القاعة -0
 مشاركة الطلبة في المناقشات االلصفية -5
 حضور الندوات العلمية والسمنارات ذات العالقة -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     نظري      

  2 عربية العامةال  ألولىا

     

     

     

     
     

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 :يط للتطور الشخصيالتخط .12

 
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 مقابلة واختبار  -1

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 
ياللغة العربية ألقسام غير االختصاص/عبد القادر حسن أمين، حميد مخلف احمد الهيت  

 سف، احمد نصيف الجنابي، رشيد عبد الرحمن العبيديالدكتور قحطان رشيد، محمود احمد يو 
 
 

 



 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 يالمعرفداف األه

 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  العربية العامة  ولىاال
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