
 ميوزارة التعليم العالي والبـحث العل  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 الحكمة الجامعة الجامعة:   

 قسم اللغة االنكليزية المعهد:الكلية/    

  العلمي:القسم    

 0201\11\5تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :       التوقيع   :                                                          

 ا.د نضال رؤوف اسم المعاون العلمي :                      ا.د. نظام شيت حميد    القسم: اسم رئيس    

 2021/11/5التاريخ  :  2021/11/5                                                     التاريخ   :        

 

   

                                                                        

    

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    

 التاريخ                           

 لتوقيعا    

                                                                                              

 مصادقة السيد العميد                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 1الصفحة 

 
  

 ج األكاديمي وصف البرنام       

 
مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  هذا ايجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه  المتاحة.من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 معةكلية الحكمة الجا

 قسم اللغة االنكليزية القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 مرحلة اولى  /نحو

 لغة انكليزية   بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي:  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 السنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221\11\5 إعداد الوصف  تاريخ .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف المقرر الى تعريف الطلبة بالنحو وتصريفه في اللغة االنكليزية من خالل تدريسهم مختلف االزمان 

 وادوات التنكير والتعريف وانواع الجمل وكيفية ربط الجمل ببعضهم البعض.

 

 والتعلم والتقييممخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم   .12

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة بعلم النحو وتعليمهم انواع االزمنة المختلفة وحاالتها حسب االثبات والنفي  -1أ

 ربط الجمل بعضها ببعض باستخدام ادوات الربط. يهدف ايضا الى: والسؤال وكذلك كيفية
 االستيعاب-2أ

 الربط -3أ

 االستنتاج -4أ

 أالدراك-5أ

 معرفة األزمنة األساسية باإلنكليزية-6أ

 فهم حالة الفعل في كل زمن والتغييرات التي تطرأ عليه في كل زمن. -7أ

 إدراك تأثير االفعال المساعدة على شكل االفعال الرئيسية التي تأتي بعدها في اللغة االنكليزية -8أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تشجيع وبناء التفكير النقدي والتحليلي لطلبة -1ب 

 المقارنة -2ب 

 البحث -3ب 

 تطوير المهارات الكتابية   -4ب 

 التطبيق: انشاء جمل صحيحة حسب القواعد والمعنى وحسب كل زمن. -5ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

ور بوينت( وافالم الفيديو نقاشات صفيه، مناظرات، تقديم واختبارات قصيرة، تمارين، عروض ال )ب

 والوسائل التوضيحية

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات، واجبات صفية  -

 تقويم الطالب من خالل اداءه الصفي ومشاركاته في الفعاليات المختلفة -

 العمل الجماعي -

 االمتحان الشفهي -

 

 

 والقيمية.األهداف الوجدانية  -ج

 مهارات القراءة والتركيب -1ج

 مهارات المشاركة الفعلية في العمل الجماعي والعاب المراجعة-2ج

 

 

 

 

 
 

 

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

 المهارات الشفوية -1د        

 المهارات االدراكية   -2د        

 بنية البرنامج  .11

 دراسية المرحلة ال

 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  Grammar 3  االولى
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 :التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 عمل البحوث ومشاريع العمل الجماعي والمشاركة في الورش والندوات في المحافل المختصة

 

 

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

 قبولمقابلة اختبار 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 

Rapid Review of English Grammar 

 

 

 

 

 

 



 مخطط مهارات المنهج

 عة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاض

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

التوظيف  المتعلقة بقابلية

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

  √ √    √   √ √   √ √ √ اساسي نحو  االولى
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