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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 نكليزيةقسم اللغة اال القسم العلمي / المركز  .2

 وآدابها نكليزية دراسة اللغة اال األكاديمي او المهني  اسم البرنامج .3

 انكليزيةبكالوريوس لغة  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ثانوية بحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الالنشاطات ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 24/11/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في المدارس الثانوية.ة اللغة االنكليزية رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس ماد-1

  )مسرحية ، رواية ، شعر، وآدابها (،والمحادثة نحوال)نكليزية االلمام بقواعد اللغة االتمكين الطالبات من  -2

 علم اللغة (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك المجاالت .

تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية  -3

 المتنوعة.

عرفة المبدعين فيها عبر العصور، االرتقاء بوعي الطالبات في فهم اللغة االنكليزية ، وتحليل نصوصها، وم -4

 تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب. 

اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة. 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
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 االهداف المعرفية   -أ

 . نكليزية في النحومكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة االأن تت-1أ

 .في االستعماالت اللغوية المتنوعةنكليزية أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة اال-2أ

وأبرز الشعراء   ، قصة قصيرة رواية، شعر ،نكليزية )مسرحياللغة اال م الطالبة بمجمل آدابأن تل-3أ

 .واالدباء

 .ل مدارس النقد االدبي عبر العصورم الطالبة بمجمأن تل-4أ

 .الطالبة بأساليب التدريس الحديثةم تلأن  -5أ

 في دراسة اللغة. أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة -6أ

 ية الخاصة بالبرنامج األهداف المهارات –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة - 2ب 

 .مشوقة

العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة - 3ب 

 .علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )االلقائية(.-

 طريقة النص.-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(.-

 . طريقة حل المشكالت-

 قييم طرائق الت     

 اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.التقويم البنائي او التكويني )-

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ، وإدراك مكانتها بين اللغات . نكليزيةللغة االا استخدام ىتنشأة الطالب عل-1ج         

 وآدابها . نكليزيةفي اللغة اال القوة التعرف على مواطن -2ج

 وصوره. الجمالية في أساليب الكالم ي ق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحتنمية الذو-3ج

 بة بأهمية تعلم اللغة االنكليزية ونكليزيةوإيقاظ وعي الطلاللغة االبتدريس  العمل على النهوض-4ج   

 الحوار وتنمية الوعي .

 طرائق التعليم والتعلم     

، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية لذا طرائق التعليم التقليديةمد في األهداف الوجدانية عتتال

 يُعتمد :

 .الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله تمثُل-1

 .عامة من القيم الحسنةتكوين فئة -2

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية-3
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 طرائق التقييم    

سلوك الطالبة مالحظة ، بل يتم االعتماد على تقليديةال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات ال

لها لألهداف الوجدانية  تراكمياً عن تمث  ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً 

 .والقيمية

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 المؤسسات والمراكز العلمية .  ات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل معيمهارات التقن -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 .الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -

 .طريقة حل المشكالت -

ت القدرة على التواصل مع المجتمع، والقدرة على التدريبية إلكساب الطالباد الدورات والندوات اعا -

 .شكالت التربوية بالطرائق العلمية، وحل المالحوار المثمر

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم          

 
 . والتحريرية ، الفردية والجماعية، النظرية والعملية الختبارات الشفويةا -
، والعمل بروح الفريق والتواصل الفكري والعلمي، ألداء الطالبة في مجاالت الحوار المالحظة المباشرة -

 . ف الدراسي وبيئة الكلية والجامعةضمن الص
 على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 - 5 النحو   الصف األول 

 - 3 الصوت  

 - 2 المحادثة  
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 - 3 االنشاء  الصف األول 

 - 3 االستيعاب  األول الصف 

 - 5 االدب  الصف األول 

 - 2 علم النفس التربوي   الصف األول 

 - 2 أسس التربية   الصف األول 

 1 1 الحاسبات   الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان   الصف األول 

 - 3 النحو   الصف الثاني 

 - 5 القصة القصيرة  الصف الثاني 

 - 3 االنشاء  الصف الثاني 

 - 3 االستيعاب  الصف الثاني 

 - 5 المسرحية  الصف الثاني 

 - 3 الشعر  الصف الثاني 

 - 2 المحادثة  الصف الثاني 

 - 2 اإلدارة التربوية   الصف الثاني 

 1 1 الحاسبات   الصف الثاني 
 - 5 الصوت  الصف الثاني 

 - 3 النحو   الصف الثالث 

 - 3 علم اللغة  الصف الثالث 

 - 2 المحادثة  الصف الثالث 

 - 3 الشعر  الصف الثالث 

 - 5 المسرحية  الصف الثالث 

 - 3 منهج البحث   الصف الثالث 

 - 4 الرواية  الصف الثالث 

 - 2 اإلرشاد التربوي   الصف الثالث 

 - 3 طرائق التدريس   الصف الثالث 

 - 5 النحو   الصف الرابع 

 - 3 اللغة  معل  الصف الرابع 

 - 5 المسرحية  الصف الرابع 

 - 3 الشعر   الصف الرابع 

 - 4 الرواية  الصف الرابع

 - 4 الترجمة  الصف الرابع 

 - 2 بحث التخرج  الصف الرابع 

 2 4 المشاهدة والتطبيق   الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 واصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة. الت  -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .  -
 لتقين احلديث .  االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل ا -

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول  -
 ا حصل عليه من جمموع . يف اجلامعات واملعاهد العراقية وباملوازنة بني رغبة الطالب وم

الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة  توازن بني رغبةالداء امتحان تنافسي مع ال فهو خيضع االنكليزيةأما القبول يف قسم اللغة 
 يف االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  االنكليزية

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة ى شبكة االنرتنت ،رابط الربنامج عل -
 . تلف املعاهد والكليات يف العراقالدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنامج يف خم-
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 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 أساسي اسم المقرر السنة 

 أم اختياري
ألهداف المهاراتية ا األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

   * *   * * *  *    * * اساسي النحو 2021-2022

                
  * * *   * *  * *  *  * * اساسي محادثة 2021-2022

                

 *  *   *  * *  * *   * * اساسي اختبارات 2021-2022

                

  * *  *  *  * *   * *   اساسي الشعر 2021-2022

                

 * *     *  *  * *   * * اساسي االستيعاب 2021-2022

    * * *   * *     * * اساسي االنشاء 2021-2022

   * *  * *    *    * * اساسي الصوت 2021-2022
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 * *    *   * *   * *   اساسي المسرحية 2021-2022

   *   *   *  *    * * اساسي المقالة  2021-2022

 *   * *     * *    * * اساسي منهج بحث 2021-2022

مشاهدة  2021-2022

 وتطبيق
 *   * *   * *   * *  * * اساسي

مناهج وطرق  2021-2022

 التدريس
   *   * *    *    *  اساسي



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً 

 البرنامج

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية القسم العلمي  / المركز .2

 النحو / الصف الثالث  اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات صفيّة  تاحةأشكال الحضور الم .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

متكني الطالبات من ضبط قواعد اللغة االنكليزية حسب الطرقة التواصلية ، مبا ميكنهن من متييز   -1
، واستخدام أساليب اللغة االنكليزية إستخداماً صحيحاً الئقاً  الصواب واخلطأ يف النصوص املختلفة

 مبقام الكالم . 

تعريف الطالبات بأبرز علماء النحو وأشهرا ملدارس اللغوية  قدمياً  وحديثاً ومقاربة ماأضافه احلديث  -2
 اىل القدمي منها . 

 ذلك يف تأدية املعىن .  تزويد الطالبات بالفروق الدقيقة لالستعماالت النحوية املختلفة وأثر -3

 متكني الطالبات من استخدام اللغة الصحيح حسب املواقف املطلوبة. -4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد النحو . -1أ
 االنكليزية  . تمكين الطالبات من تطبيق قواعد اللغة في قراءة النصوص -2أ
 تعريف الطالبات بالمصادر النحوية المهمة قديماً وحديثاً . -3أ
 لمختلفة من فروق معنوية . بات ماتؤديه االستعماالت النحوية اتعليم الطال-4أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ النحوي في النصوص المختلفة . – 1ب

 .لحكم على  النصوص السليم والذائقة اللغوية التي يمكنها ا تنمية الحس النحوي– 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( . -

 طريقة النص   -

 
 طرائق التقييم      

والواجبات  فيةالتقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الص -

 ، والتقويم الصفي .البيتية ومتابعتها

 التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . معرفة اهمية  اللغة االنكليزيةتنشأة الطالبات على  -1ج

 يبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني . في أسال اهمية  اللغة االنكليزية معرفة  -2ج

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

النساني في التواصل وبث ن بدور اللغة امما يبعث الطالبات على اإليمالغوية البليغة تقديم النماذج ال -

 األفكار.
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 طرائق التقييم    

تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  ال -

 حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . الطالبة 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ةنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالمهارات العامة والتأهيلية الم -د 

 القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها نحوياً . -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 رجمة الى بقية اللغات . اكتساب المعرفة بخصائص اللغة العربية وقوانينها في الت -3د
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 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Elements  3 1تشرين األول 
Sentence 

Communicative 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
 Parts of  3 2تشرين األول 

speech 
Communicative 

Approach 
داء الصفي األ

 واالمتحانات
 Stative and  3 3تشرين االول 

dynamic 
Communicative 

Approach 
داء الصفي األ

 واالمتحانات 

 Pro-forms Communicative  3 4تشرين األول 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
 & Question  3 1تشرين الثاني 

negation 
Communicative 

Approach 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
 Regular  3 2تشرين الثاني 

verbs& 
inflectional 
rules 

Communicative 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 Irregular  3 3تشرين الثاني 
verbs 

Communicative 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
 auxiliaries Communicative  3 4تشرين الثاني 

Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 Tense and  3 1كانون األول 
aspect 

Communicative 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 mood Communicative  3 2كانون األول  
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 Noun classes Communicative  3  3كانون األول
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 determiners Communicative  3 4كانون األول 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 Reference  3  1كانون الثاني 
and the 
articles 

Communicative 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 number Communicative  3 2كانون الثاني 
Approach 

لصفي األداء ا

 واالمتحانات

 gender Communicative  3  3كانون الثاني 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 The genitive Communicative  3 4كانون الثاني 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 pronouns Communicative  3 1شباط    
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 Adjectives Communicative  3  2شباط    
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 Attributive  3  1آذار    
and 
predicative 

Communicative 
Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 Adverbs and  3 2آذار    
modifiers 

Communica
tive Approach 

 األداء الصفي

 Comparison  3 3آذار     
and 
intensificatio
n 

Communica
tive Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

Corresponde  3  4آذار     
nce between 
adjective and 
adverb 

Communica
tive Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

adjective Communica  3 1نيسان 
tive Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

adverb Communica  3 2نيسان  
tive Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

- Word  3 3نيسان 
classes 

Communica
tive Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

Prepositions  Communica  3  4نيسان 
tive Approach 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

concord Communica  3  1مايس   
tive Approach 

ألداء الصفي ا

 واالمتحانات 

 ------ طريقة حل المشكالت  مراجعة عامة   3 2مايس  
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 ------- ------ االمتحانات النهائية   ------  4و  3مايس 

 البنية التحتية  .12

 ,A University Grammar of English ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Randolph Quirk, Sidney Greenbaum 

 A Comprehensive Grammar of the English الرئيسية )المصادر(   ـ المراجع2
Language. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

بها                 ) المجالت 

 العلمية , التقارير ,....  (

Grammar inContext.AlirezaHonarvar, 

English Grammar. Azar and Hagen 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع

 االنترنيت ....
Yale University website. 
Linguistics periodicals 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

تتطلب مادة النحو توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم قواعد 

 ج األكاديمي . اللغة االنكليزية وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنام

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس 

 ووسائل اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

اً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهن

 ؛البرنامج.

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .9

 قسم اللغة االنكليزية القسم العلمي  / المركز .10

 اختبارات / الصف الرابع اسم / رمز المقرر .11

 محاضرات صفيّة  المتاحة أشكال الحضور .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

متكني الطالبات من ضبط قواعد اللغة االنكليزية يف املستوى النحوي ، مبا ميكنهن من متييز الصواب واخلطأ   -5
 ة ، واستخدام أساليب اللغة االنكليزية استخداماً صحيحاً الئقاً مبقام الكالم . يف النصوص املختلف

 تزويد الطالبات بالفروق الدقيقة لالستعماالت النحوية املختلفة وأثر ذلك يف تأدية املعىن .  -6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية   -أ
 بات من ضبط قواعد اللغة االنكليزية وكيفية تدريسها . تمكين الطال-1أ
تمكين الطالبات من تطبيق قواعد اللغة في قراءة النصوص ونقد الكالم نقداً نحوياً يميز الصواب عن -2أ

 الخطأ
 تعريف الطالبات بالمصادر الجنبية المهمة قديماً وحديثاً . -3أ
 ية المختلفة من فروق معنوية . تعليم الطالبات ماتؤديه االستعماالت النحو-4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تصويب الخطأ النحوي في النصوص المختلفة . – 1ب

 تنمية الحس النحوي السليم والذائقة اللغوية التي يمكنها الحكم على  النصوص وعلو  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 قاء المحاضرات ( ._ الطريقة القياسية ) ال

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني(  أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم 

 الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 هداف الوجدانية والقيمية األ -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة االنكليزية. -1ج

 

 معرفة جماليات اللغة االنكليزية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -
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 البنية التحتية  .16

 Testing ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Teaching and Testing English in General ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
Applied Linguistics , Testing , Teaching 

English for Special Purposes 

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في  -

 التواصل وبث األفكار . 
 طرائق التقييم    

على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار _ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد 

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 وعة ونقدها نحوياً . القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسم-1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 اكتساب المعرفة بخصائص اللغة االنكليزية وقوانينها في الترجمة الى بقية اللغات .  -3د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليمطريقة 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Comprehensive Subjects 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 

تتطلب مادة االختبارات توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم كيفية تدريس 

 النكليزية وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . اللغة ا

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل 

 اإليضاح . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .17

 قسم اللغة االنكليزية    / المركز علمي القسم ال .18

 الشعر / الثاني -األدب االنكليزي اسم / رمز المقرر .19

  حضور صفي أشكال الحضور المتاحة .20

 سنوي الفصل / السنة .21

 ساعة 60 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .22

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24
األدب االنكليزي يمثل نسبة كبيرة من المقررات الدراسية للسنوات األربعة وله أهمية كبيرة في تنمية قدرات الطلبة على  -

نواعها كما وتنمي الثقافة لديهم الن صياغة اللغة االنكليزية على أكمل وجه واستعمالها في فهم وإدراك اآلداب بكل أ

 دراسة األدب االنكليزي متصل بصورة رئيسية بالثقافة والتاريخ والفنون وغيرها.
 ينمي الحس األدبي لدى الطلبة. -
 يطور مهارة االستماع واإللقاء والتعبير. -
معلومة للطالب بثقة ومهارة يهدف إلى إعداد مدرسي لغة انكليزية ملمين بأصول اللغة وآدابها قادرين على إيصال ال -

 عاليتين.

 

ة من اإللمام بأحد فروع األدب االنكليزي المهمة وهو الشعر االنكليزي ومن فهم النصوص يساهم هذا المقرر في تمكين الطلب

وتحليلها ونقدها وربطها بالحقبة الزمنية المعاصرة لألعمال األدبية المقررة باإلضافة إلى تزويدهم بخلفية ثقافية جيدة عن الحقب 

جتماعية واالقتصادية والثقافية وحتى الدينية. كما إنها تمكن الطلبة التاريخية المختلفة وعصورها وتشمل المجاالت السياسية واال

من إتقان اللغة االنكليزية نظرا ألهميتها ولكونها لغة عالمية ولغة العلم والمعرفة أيضا وعن طريقها يمكن الوصول إلى األهداف 

صورة عامة والشعر االنكليزي بصورة خاصة له اثر المرجوة من التعليم. لذا فان دراسة األدب االنكليزي في المرحلة الجامعية ب

كبير في تطوير مهارات الطلبة اللغوية واألدبية والتحليلية والنقدية مما يحقق الفائدة إلعداد مدرسات كفوءات في مجال تدريس 

قيقا لألهداف المرجوة من اللغة االنكليزية ملمين بثقافات أجنبية متنوعة قادرين على تطوير مهارات طلبتهم اللغوية للتواصل تح

 هذا المقرر. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18

  هداف المعرفية األ -أ
 التعامل مع النصوص األدبية من حيث القراءة واالستيعاب والتحليل والنقد والتعبير.معرفة   -1أ

 توسيع مدارك الطلبة وتنمية الذوق األدبي لديهم.  -2أ

 الطلبة بمعلومات ثقافية مهمة عن دول الغرب في حقب زمنية متنوعة. تزويد -3أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 تعليم الطلبة كيفية القراءة الصحيحة للنصوص األدبية. – 1ب

 تنمية مهارة االستماع واإلدراك لديهم. – 2ب

 تزويدهم بمهارة التدريس.   -3ب

  

 والتعلم  طرائق التعليم     

   قراءة النص األدبي قراءة نموذجية مع التنغيم واالستعانة قدر اإلمكان بوسائل تعليمية مهمة مثل أل  -
-  (data show) .لعرض العمل األدبي وتنمية مهارة االستماع والفهم ثم النقاش 
 .شرح النص بشكل مفصل  -
 ب في تلك الفترة .اإلشارة إلى الفترة الزمنية التي كتب فيها النص وخصائص األد -
 إعطاء خالصة تبين مدى فهم الطلبة واستيعابهم لكل ما ذكر أعاله. -
 . تحفيز الطالب على المشاركة في المحاضرة وطرح األسئلة -
 إعطاء الطالب مصادر اضافية وتشجيعه على قراءتها .  -
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 راسية .اداء االمتحانات واالسئلة الشهرية ونهاية السنة الد -
 االسئلة الشفوية مع مناقشة الطلبةتوجيه  -
 . أثناء المحاضرات النظرية في الصف  -
 . من اجل معرفة مدى استيعاب الطلبة للمادة (Quiz)وضع االسئلة السريعة والقصيرة بطريقة  -
 جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم . -
 

 

 
 القيمية األهداف الوجدانية و -ج

 بعث روح التفاؤل واالمل بالنجاح لدى الطالب .  -1ج

 للمشاركة وإفهامه أن الفشل أساس النجاح لذا ال ضير من الخطأ في الصف بدال من الخطأ الدائمالطالب  تحفيز  -2ج

. 

 . تنمية روح العمل الجماعي لدى الطلبة   -3ج
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التكلم أمام مجاميع من زمالئهم من خالل مسرحيات أو كلمات  تشجيع الطلبة على إظهار طاقاتهم اإلبداعية في  -4ج

  .يلقونها بمناسبات معينة

  

   

 طرائق التعليم والتعلم   

 
 

 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف . 
 توزيع الدرجة مابين المشاركة والحضور وااللتزام نظريا وعمليا . 
 

 

 
 طرائق التقييم    

 . لة الشهرية والنهائيةسئأداء االمتحانات واأل -
 توجيه االسئلة الشفوية مع مناقشة الطالب في الصف . -
 .من اجل اختبار االستيعاب لدى الطالب (Quiz)وضع االسئلة السريعة والقصيرة بطريقة  -
 جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم . -

 

 

 

 
 منقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 لواجبات في وقتها المقرر.ا أداء على لعملوا االنضباط دريب الطلبة علىت  -1د

  تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.  -2د

  . تطوير مهارة اإلصغاء والتقليد  -3د
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 بنية المقرر .19

ال األسبوع

 ساعات
خرجات التعلم م

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

First 2 The main 
characteristics of 
metaphysical poetry  

Metaphysical 
Poetry  

  
lectures  

Discussion  

Second 2 The Hind Sir Thomas 
Wyatt 

        
Lectures            

Questions 
and discussion  

Third 
Fourth 

4 A Praise of Love 
The Soote 
Season 

 Henry 
Howard  

lectures  Questions 
and discussion 

Fifth 2 My Love is Like 
to Ice 

Edmond 
Spencer 

lectures Listening 
and discussion  

Sixth 2 Leave Me O Love Sir Philip 
Sidney 

lectures  Listening 
and discussion  

Sevent
h 

2 The Passionate 
Shepherd to his Love 

Christopher 
Marlowe 

lectures Listening 
and discussion 

 
Eighth- 
Ninth             
 

4 Sonnet 55 William 
Shakespeare 

lectures Discussion 
and  

listening  

Tenth-
Eleventh 

4 Good Morrow John Donne 
 

lectures  
 

Discussion 
and  

listening  

Twelv
eth 

2 A Valediction 
Forbidding 
Mourning 

  John Donne 
 

lectures Discussion 
and  

listening    
Thirte
enth 

2 Death be not 
Proud 

  John Donne 
 

lectures Discussion 
and  

listening  

Fourte
enth 

2   The Pulley George 
Herbert 

lectures Discussion 
and  

listening  

-

Fifteenth 
Sevent
eenth  

6 The Collar George 
Herbert 

lectures 
and 1 testing 

Discussion 
and test 

Eighte
enth- 
Ninteenth 

4  To the Virgins : 
to Make Match of 
Time- 
To Daffodils 

 

Robert 
Herrick 

lectures Discussion 
and  

listening  

Twenti
eth- 

Twenty-

6 Sonnet 19 John Milton  
 

lectures Discussion 
and  
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  البنية التحتية  .20

 English Poetry: The Sixteenth Century ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

English Poetry The Seventeenth Century- 
 

 

  

 

: المقرر حاليا يغطي مادة الشعر في القرنين السادس عشر والسابع خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

الفترة كما انه يعطي مساحة جيدة للشعراء ولقصائدهم  عشر ويركز على خصائص وأهمية األدب في تلك

 المهمة  
 

 

 
 البنية التحتية  .22

 English Poetry: The Sixteenth Century ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
English Poetry The Seventeenth Century- 

 
 :English Poetry: The Sixteenth Century-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Compiled and Introduced by Ala'uddin H. al-
Jubori 
Dr. Khalid Mahir 
A. W. Al- wakil 
Dr. Issam Al- Khatib 
2- English Poetry 2: The Seventeenth 
Century: Compiled and Introduced by:  
A. W. Al Wakil 
Ala'uddin Hammoud  

second listening  

Twent
y-third-
Thirtieth  

1
6 

Paradise Lost John Milton  
Neo-Classical 
Poetry 
Alexander 
Pope 
John Dryden 
General 
review 

Lectures       
 

Discussion 
and test 
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           اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
The McCraw-Hill Guide to English 
Literature: Volume 1, Beowulf to Jane Austen- 

 
ASIAN JOURNAL OF ENGLISH STUDIES-
ajes- 

 
Critical Space: A peer Reviewed 
International Refereed Journal in Language, 
Literature and Culture by Prof. Dr. P. A. Attar 
and Dr. H. B. Patil 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
https://en.wikipedia.org/wiki/English_p
oetry 
http://www.famouspoetsandpoems.com/
country/England/English_poets.html 
https://www.britannica.com/art/English
literature- 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .23

المقرر حاليا يغطي المادة العلمية ولكن هناك حاجة ماسة إلى أن تكون المحاضرات عملية أيضا وليست   

ومن لسان   Data showنظرية فقط وذلك لحاجة الطلبة لالستماع إلى القصائد المقروءة والنقد عن طريق أل 

 متحدثين بلغتهم االنكليزية األم. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_poetry
https://en.wikipedia.org/wiki/English_poetry
http://www.famouspoetsandpoems.com/country/England/English_poets.html
http://www.famouspoetsandpoems.com/country/England/English_poets.html
https://www.britannica.com/art/English-literature
https://www.britannica.com/art/English-literature
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 كلية التربية للبنات –جامعة تكريت  ؤسسة التعليميةامل .1

 قسم اللغة االنكليزية    القسم العلمي  / املركز .2

 أول وثاني -االستيعاب اسم / رمز املقرر .3

 حماضرات /حضور صفي أشكال احلضور املتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 24/11/2021  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف املقرر .8
 

تعترب مادة االستيعاب من املواد الرئيسية اليت تدرس لطلبة املرحلة االوىل والثانية ملا تتضمن من مادة معرفية 
 اساسية تطور من مفردات الطلبة فضال عن صقل حسهم االديب من خالل قرائتهم لبعض القطع القصرية.

 

هذا المقرر يساهم في تطوير امكانيات الطالب الذهنية وتحفيز قدراته على التحليل والنقد في 

مجال االدب , حيث يساهم في اتساع خيال الطالب ومداركه , من خالل التفكير فيما تخفي 

ن النصوص المسرحية , والتي من خاللها يحاول الطالب قراءة افكار وخبرات الكاتب . لذا فإ

دراسة المسرح في المرحلة الجامعية له اثر كبير في استنهاض الوعي االدراكي لدى الطالب مما 

يحقق الفائدة الكبيرة لخلق مخرج متعلم يكون قادرا على العطاء في مجال التعليم لبناء اجيال مثقفة 

 لتطوير المجتمع . وهذا ما يرتبط بشكل وثيق مع أهداف البرنامج االكاديمي .
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ت الرتبية إىل بناء شخصية الطالب، وتزويده باملفاهيم والقيم االدبية، يهدف تدريس مادة االستيعاب يف كليا -
وتكوين ملكة الذوق الثقايف واألديب لديه حىت يتمكن من إثراء ملكته اللغوية، وتنمية مهاراته يف تعلم اللغة 

 االنكليزية، وصقل موهبته االبداعية، وزيادة ذخرية الطالب اللغوية من مرادفات ومعان. 
 

تدريس مادة االستيعاب اىل جعل الطلبة متمكنني من املهارات االربعة : التكلم و االصغاء و الكتابة  يهدف -
 و القراءة عن طريق احتواء املقرر على متارين و واجبات هلذا الغرض.

 
 يهدف ايضا اىل متكني الطلبة من القيام بكتابة انشاءات و ملخصات عن مواضيع يتم اختيارها مما يهيئهم اىل -

 كتابة مقاالت رصينة وجتاوز عقبة اخلوف من كتابة االفكار. 

 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف املعرفية   -أ
 القدرة على فهم قطع قصرية تتم قرائتها بسرعة معتدلة.  -1أ
 رمبا طويلة.متكني الطلبة من االجابة على اسئلة القطع اليت تتطلب اجابات قصرية و   -2أ

 توسيع مفردات الطلبة من خالل حثهم على اعطاء مرادفات عديدة للمفردة يف النص.  -3أ
 هتيئة الطالب معرفيا وثقافيا لكي ينتقل اىل املراحل الالحقة .  -4أ
مساعدة الطلبة يف جتاوز عقبات القراءة واللفظ الصحيح عن طريق القراءة اجلماعية وقراءة االستاذ   -5أ
 يح بعض االخطاء الصوتية.وتصح

 ارشاد الطلبة على التمييز بني الفروق النحوية الدقيقة وجتاوز مشاكل تركيب اجلملة.  -6أ

 
 األهداف املهاراتية اخلاصة باملقرر.   -ب 

 تعليم الطالب كيفية القراءة واالستيعاب .  - 1ب
 كلمات حمددة.  تعليم الطالب كيفية تلخيص االفكار والتفاصيل الكثرية يف  - 2ب
 تعليم الطالب كيفية ختزين املعاين واملرادفات.  - 3ب
 تعليم الطالب كيفية قراءة افكار االخرين من الكتاب وانتقادها.    -4ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      
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 قراءة النص ومراجعته . -
 شرح وتوضيح االفكار واملفردات الرئيسية اليت تدور حوهلا القطعة . -
 طالب على التفكري يف النص وطرح اراءه وافكاره النقدية .حتفيز ال -

 القراءة الصامتة واعطاء فسحة للطلبة للتفكري والغوص يف تفاصيل االحداث. -

 جعل الطالب يشارك يف شرح وتوضيح املعلومات واالفكار امام زمالءه . -

 اعطاء الطالب مصادر اضافية وتشجيعه على قراءهتا .  -

  اجوبة ثابتة وحمددة.عدم حتديد الطالب يف -

 االجابة عن االسئلة املختصة بالنحو وتكوين اجلمل صياغتها.  -

 جعل الطالب يكتب و يستعرض ملخص النص . -

 
 

 طرائق التقييم      

 اداء االمتحانات واالسئلة الشهرية وهناية السنة الدراسية . -
 توجيه االسئلة الشفوية مع مناقشة الطالب يف الصف . -
 من اجل اختبار االستيعاب لدى الطالب  (Quiz)ة السريعة والقصرية بطريقة وضع االسئل -

-  
 جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم . -

 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بعث روح التفاؤل واالمل بالنجاح لدى الطالب .  -1ج
 ة وال ميكن فهمها والنجاح هبا .عدم جعل الطالب يشعر ان املادة جاف  -2ج
 دراسة مادة االستيعاب تعطي للطالب فكرة انه متمكن من الغوص يف اللغة ومهاراهتا االربعة .  -3ج
 التعرف على حضارة وتقاليد اجملتمعات االخرى من خالل لغتهم. -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
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 الجماعية.  لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 
 .طرح بعض االفكار والنقاش فيها 

 
 
 

 طرائق التقييم    

 اداء االمتحانات واالسئلة الشهرية وهناية السنة الدراسية . -
 توجيه االسئلة الشفوية مع مناقشة الطالب يف الصف . -
 من اجل اختبار االستيعاب لدى الطالب . (Quiz)السريعة والقصرية بطريقة  وضع االسئلة -

 جعل الطالب يعمل حبوث فصلية حول املادة واخذها بنظر االعتبار للتقييم . -

 جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم . -

 تقدمي األنشطة املختلفة )تقرير , حبث , واجبات اخرى( . -

 
 
 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
  . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1د
 تطوير قدرة الطالب على احلوار واملناقشة.   -2د
 ل واجياد االجوبة املناسبة .التفكري املنطقي يف التحلي  -3د
 إجياد احللول النظرية من خالل استخدام االدوات النقدية والتحليلية .   -4د
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 بنية املقرر .11

ال األسبوع
 ساعات

اسم الوحدة / أو  خمرجات التعلم املطلوبة
 املوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

First 3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading, writing 

A puma at 
large 

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion  

Second 3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading,writing 

Thirteen 
equals one 

Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion  

Third 3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading,writing 

The double 
life of Alf boggs 

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion 

Fourth 3 Sitting for exam Monthly 
exam                

Testing           
      

                
Questions and 
discussion 

Fifth 3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading,writing 

The facts Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion 

Sixth 3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading,writing 

Smash and 
grab 

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion 

Seven 3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading,writing 

Crazy Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion 

 
Eight 3 Sitting for exam Monthly exam Theoreti

cal lesson  
Questions 
and discussion  

Ninth  3 The four skills: 
speaking, listening, 

reading,writing 

The loss of the 
titanic 

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion    

Tenth 3 The four skills: 
speaking, listening, 

reading,writing 

Not guilty Theoreti
cal lesson 

Questions 
and   
discussion                

 
Eleven
th 

3 The four skills: 
speaking, listening, 

reading,writing 

It is only me Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion 

Twelft
h 

3 Sitting for exam Monthly 
exam  

Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion 

Thirte
enth 

3  
The four 
skills: speaking, 
listening, 
reading,writing 

 

Sixpence 
worth of trouble 

Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion 
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 البنية التحتية  .12

  Developing Skills, L.G. Alexander  ـ الكتب املقررة املطلوبة 1

 -Oxford Dictionary ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2
- Dictionary of Contemporary 

English 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية , التقارير ,... (

- All available books, e-books and 
researches that tackle comprehension 
and composition skills.   

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ...
 
 

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي  .13

 
 اضافة مصادر حديثة تعاجل مشاكل الفهم والكتابة . -
 لى اللغة.التطوير املستمر للمنهج من خالل تضمني مادة علمية مواكبة للحداثة اليومية اليت تطرئ ع -
 كذلك إضافة مصادر اليكرتونية متعلقة هبذا املقرر وتوضع على موقع الكلية لتكون مراجع يعتمدها الطلبة .  -

يقدم خالهلا  ( weight)ضمن جدولة تعتمد نظام  ) (assignmentsاعتماد نظام  -
(presentations) 

 
 
 
 

Fourte
enth 

3 The four skills: 
speaking, listening, 
reading,writing 

A very dear 
cat 

Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion  

Fifteen
th 

3 Sitting for exam Monthly 
exam in first & 
second action 

Testing Paper test 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 ة تكريت / كلية التربية للبناتجامع المؤسسة التعليمية .9

 قسم اللغة االنكليزية    / المركز علمي القسم ال .10

 الشعر االنكليزي الحديث   Modern English Poetry اسم / رمز المقرر .11

 الحضور اليومي أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي  الفصل / السنة .13

 48 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

ة تقوية وتعزيز قدرات الطالبات يف اللغة االنكليزية  وتطوير مهاراهتم يف احلوار واملناقشة يف اجملال األديب وتفهم الثقافة االنكليزي
ل خاص والثقافة . الربنامج يركز على مادة الشعر االنكليزي احلديث ويستعرض أهم خصائص احلداثة وتأثرياهتا يف جمال الشعر بشك

بشكل عام. يستعرض الربنامج أهم شعراء احلداثة االنكليز ويلقي الضوء على أشعارهم مثل توماس هاردي ووليم بتلر ييتس وأودن 
 ووالرت دي المري ويت .اس. اليوت وغريهم.

 

زي احلديث ويستعرض أهم خصائص احلداثة وتأثرياهتا يف جمال الشعر بشكل خاص والثقافة بشكل يركز على مادة الشعر االنكلي
عام. يستعرض الربنامج أهم شعراء احلداثة االنكليز ويلقي الضوء على أشعارهم مثل توماس هاردي ووليم بتلر ييتس وأودن ووالرت دي 

 المري ويت .اس. اليوت وغريهم.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14
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  هداف المعرفية األ -أ
 ة الحداثة الشعرية في األدب االنكليزي الحديث    فهم حرك   --1أ

 استنباط أبرز التغيرات التي حدثت في التحول من العصر الفيكتوري الى العصر الحديث -2أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام اللغة الشعرية الحديثة –- 1ب

 استخدام االوزان الشعرية االنكليزية – 2ب 

 التركيز على توظيف األسطورة والميثالوجيا في الشعر االنكليزي الحديث       - 3ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

شرح القصيدة ونبذة عن حياة الشاعر وأعماله وابرز ثيماته ورموزه الشعرية من قبل مدرس المادة مع 

ا من قبل المدرس. لذلك فإن تحضير المادة السماح للطالبات بالتفاعل وتوجيه األسئلة خالل المحاضرة وتفعيله

 من قبل الطرفين )المدرس والطالبة( شرط أساسي لنجاح العملية التفاعلية. 

 كذلك االعتماد على مصادر من خارج المنهج مثل الكتب المصدرية في المكتبات الجامعية واالنترنيت.

 

 

 
 طرائق التقييم      

و ال يشارك في التحضير والنقاش اليومي وتكون الدرجة من التقييم الشفوي لكل من يشارك أ .1

 ( لكل فصل دراسي  وتشتمل على الحضور وااللتزام بالدرس والسلوك الالئق.5)

( ويؤخذ 20التقييم التحريري ويكون محصلة المتحانين شهريين على األقل وتكون الدرجة من ) .2

رجة في الفصل األول أو الثاني. ثم تجمع درجة المعدل مع الدرجة في االمتحان الشفوي لنحصل على د

( لتكون 50( لتجمع مع درجة االمتحان النهائي من )50الفصلين لتكوين درجة السعي السنوي وهي من )

 (.100الدرجة النهائية من )

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

توضيح خصوصية الشعراء االنكليز تعليم الطالبات المثل العليا المشتركة في كل الثقافات مع   --1ج

 ومفاهيمهم. كذلك تبيان الفوارق بين الثقافتين العربية االسالمية واالنكليزية أو األوروبية.

 تتجلى األهداف الوجدانية في الناحية العاطفية السامية التي يتمتع  بها معظم الشعراء االنكليز. -2ج

 ليه هؤالء الشعراء. التركيز على الجانب االنساني الذي يشير إ -3ج

  -4ج   
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 البنية التحتية  .16

 يف كتاب منهجي بعنوان:   نصوص مقررة لشعراء انكليز ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
A Concise Anthology of Modern English 

 Year Students thPoetry for 4 
 Maurice Wollman (ed.) .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Ten Twentieth-century 

 طرائق التعليم والتعلم     

تبرز هذه الجوانب االنسانية أو الوجدانية أو القيمية بشكل خاص عند التحدث عن ثيمات القصائد ورموزها. 

وباستخدام تقنيات األسئلة الشفوية والتحريرية والنقاش الذي يدور حولها في قاعة الدرس والبحوث التي يكلف 

بها الطالبات نصل إلى الغاية المبتغاة. كذلك االعتماد على مصادر من خارج المنهج مثل الكتب المصدرية في 

 المكتبات الجامعية واالنترنيت.

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 مثل سابقتها في االمتحانين الشفوي والتحريري والبحوث.

 

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

متابعة الطالبات من قبل مدرس المادة ومحاولة استكشاف  المعوقات التي تعرقل تطور أدائهن  -1د

 وايجاد الحلول الممكنة لذلك.

للغة التركيز على النوابغ من الطالبات وإيالئهن رعاية خاصة خاصة في مجال الكتابة األدبية با -2د

االنكليزية ومنها توفير منافذ للنشر حيث لدينا مجلة فصلية لقسم اللغة االنكليزية يعنى بالنتاجات األدبية 

 باللغتين االنكليزية والعربية للطالبات واالساتذة وتكون األولوية للطالبات في النشر.

ام باألداء الصفي لهن حيث التركيز على المهارة في التحدث باللغة االنكليزية للطالبات واالهتم -3د

 نوفر لهن الفرصة لتطوير هذه المهارة والقدرة األدبية العتالء المنصة ومواجهة الجمهور.

 -4د   
   

 بنية المقرر .15

األسب

 وع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تطوير الذائقة  4 12

 الشعرية
ر االنكليزي الشع

 الحديث

التواصل

 ية
شفوي 

 وتحريري
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Poets (UK: George G. 
Harrap, 1957) 

2. Rebecca Beasley, 
Theorists of Modernist 
Poetry: T. S. Eliot, T. E. 

Hulme and Ezra Pound 
(London: Routledge, 

2007)  
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ... المجالت العلمية , التقارير ,.) 
Jstor 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
www. Jstor. Org 

www. Sparknotes. Com 
www. Shmoop.com 

www. Gradesaver. Com 

 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

وايجاد متابعة الطالبات من قبل مدرس المادة ومحاولة استكشاف  المعوقات التي تعرقل تطور أدائهن  -1

 الحلول الممكنة لذلك.

التركيز على النوابغ من الطالبات وإيالئهن رعاية خاصة خاصة في مجال الكتابة األدبية باللغة  -2

االنكليزية ومنها توفير منافذ للنشر حيث لدينا مجلة فصلية لقسم اللغة االنكليزية يعنى بالنتاجات األدبية 

 ت واالساتذة وتكون األولوية للطالبات في النشر.باللغتين االنكليزية والعربية للطالبا

التركيز على المهارة في التحدث باللغة االنكليزية للطالبات واالهتمام باألداء الصفي لهن حيث  -3

 نوفر لهن الفرصة لتطوير هذه المهارة والقدرة األدبية العتالء المنصة ومواجهة الجمهور.

   

   

 

 

 
 

      



 

 
 26الصفحة 

 
  

 ديميوصف البرنامج األكا

 

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

 

 ية للبناتكلية الترب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .15

 اللغة االنجليزية / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 االنشاء

 بكالوريوس لغة انجليزية اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .20

 ثانويةالدراسة ال المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 24/11/2021 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

تعليم الطالبات اساليب االنشاء والكتابة الجيدة باللغة االنجليزية من خالل التعرف على انواع الجمل واساليب 

 الربط بين الجمل وادوات الربط وطرق تنسيق الفقرات ووحدة الموضوع
 ذلك على الكتابة الجيدة في اللغة االنجليزيةان تتعلم الطالبة من خالل 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  -ب
 ان تستوعب الطالبة اساليب االنشاء والكتابة الصحيحة  -1أ

 ان تتعرف الطالبة على ادوات الربط وطرق الربط بي الجمل والفقرات -2أ

ان تتعلم الطالبة القواعد الخاصة بتنسيق الجمل وكتابتها بصورة صحيحة وتنسيق الفقرات من  -3أ

 وحدة الموضوع وترابطه ووضوح الفكرة

 ان تتمكن الطالبة من الكتابة باللغة االنجليزية باسلوبها الخاص واتقان اسلوب التعبير الجيد -4أ 
  -5أ
 -6أ
 برنامج اللخاصة با يةالمهاراتاألهداف  –ب 

ان تتمكن الطالبة من استنباط اجوبة لالسئلة التابعة بكل وحدة خاصة بتعليم طرق االنشاء  – 1ب 

 الصحيحة والجيدة

 ان تتمكن الطالبة من التعبير باللغة االنجليزية – 2ب 

 ان تتمكن الطالبة من الكتابة باللغة االنجليزية بصورة صحيحة والتدرب على االمالء    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة االلقاء 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 الواجبات اليومية...(-العرض -التقويم البنائي )المناقشة

 التقويم التشخيصي )االمتحانات الفصلية والنهائية(

 (25وامتحان فصل ثاني من  25للسعي السنوي )امتحان فصل اول من  %50

 امتحان نهائي %50

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 زيادة ثقة الطالبة بقدرته اللغوية من خالل التدرب على التعبير باللغة االنجليزية -1ج         

 تعليم الطالبة على طرق واساليب الكتابة الجيدة من خالل فصول الكتاب -2ج

 الواجبات اليومية زيادة الرغبة عند الطالبة على القراءة والتعلم والبحث من خالل حل -3ج

 تدريب الطالبة على االمالء الصحيح من خالل الواجبات اليومية -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التقييم يتم عن طريق تقييم المهارات التالية باتباع اساليب التعليم الحديثة التي تعتمد على تعليم الطالبة 

 المهارات التالية

 مهارة الكتابة
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 اقشة والحوار واالتلخيص والتعبير مهارة المن

 مهارة التفكير

 مهارة الكتابة الصحيحة واالمالء الدقيق باللغة االنجليزية

 
 طرائق التقييم    

 

تقييم الطالبة من خالل مطالبتها بكتابة مواضيع متعددة ومتنوعة بهدف رصد اسلوب كتابة الطالبة 

 ومدى تطبيقها الصول الكتابة وقواعد اللغة 

 

 

 
 

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

 الثقة بالنفس -1د

 الطالقة  -2د

 الصدق واالمانة -3د

 القدرة على التعامل مع المواقف المتغيرة والمختلفة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

والالصفية وما توفره من مواقف تعليمية وقدرة على اكتساب المهارات الحياتية المتنوعة من البيئة الصفية 

 خالل تكليف الطالبة بها وبمواجهتها وايجاد حلول مناسبة

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

والعمل على  تقييم اداء الطالبة من خالل مراقبة سلوك الطالبات ومراعاة الفروق الفردية والمواهب المتنوعة

 تنميتها من خالل تكليفهن بواجبات تتناسب وقدراتهن

 بنية البرنامج  .25

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      
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 30 30 انشاء -لغة انجليزية   الثانية

 
 التخطيط للتطور الشخصي .26

 
بمقرر حديث مثل: تغيير المقرر واستبداله ترحاق  

Fundamental Steps Towards paragraph Writing in English (2014) 
By Mahmood Atiya Farhan .Baghdad: ABOGAEDAA Printing House 
Or 
Writing and Grammar Communication in Action (2001) Ruby,L. New Jersy : 
Prentice Hall Inc. 

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .27

College Open Textbooks 
www.collegeopentextbooks.org 

 
A Beginner ’s Guide to Writing in English for 
University Study 

learn.comwww.future 
 

http://www.collegeopentextbooks.org/
http://www.futurelearn.com/


 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .17

 قسم اللغة االنكليزية    / المركز علمي القسم ال .18

 ثاني –علم األصوات  اسم / رمز المقرر .19

 وفي مختبر اللغة  حضور صفي أشكال الحضور المتاحة .20

 سنوي الفصل / السنة .21

 ساعة 90 )الكلي(الدراسية عدد الساعات  .22

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

ساسيات النظام الصوتي االنكليزي من حيث مخارج األصوات االنكليزية ووصف أهذا المقرر في تزويد الطلبة ب يساهم 

وأصوات الحركة أو العلة   consonantsوأعداد هذه األصوات اعتمادا على معايير محدده لكل من األصوات الصحيحة 

vowels  كذلك يزود المقرر الطلبة بالتعاريف الخاصة ببعض المصطلحات الصوتية المهمة والفروق بينها ووظائفها كاللكنة.

accent  واللهجةdialect  وعلم األصوات الوظيفيphonology   والفيزيائيphonetics  وفروعهما والكتابة الصوتية

وللمقطع . لها يحاول الطالب كتابة مايلفظ برموز صوتية خاصةخال والتي من broad and narrow transcriptionبنوعيها 

syllable أيضا نصيبه من التوضيح والتحليل لعناصره للتعرف على طبيعته وتركيبه انتقاال إلى النبرstress  في الكلمات

تي نصيبا في المقرر مع البسيطة والمعقدة مع ذكر طبيعة النبر االنكليزي ومستوياته وقواعده. كما إن لمشاكل التحليل الصو

من اإليقاع  aspects of connected speechمحاولة إيجاد الحلول لها.ويذكر هذا المقرر أيضا ظواهر الكالم المتصل 

rhythm  واإلدغامassimilation  والربطlinking  واإلسقاطelision  ويوضح كل منها بالتفصيل. يحظى التنغيم

intonation رض والتوضيح للقواعد والوظائف. تشتمل المحاضرات على جانبين نظري لمدة ساعتين  بالحصة األكبر من الع

منها في الفصل األول  15أسبوع  30وساعة للتدريب في مختبر اللغة كجانب عملي أسبوعيا. ويتم تغطية هذه المادة خالل مدة 

 ساعة سنويا. 90جموعه ساعة أيضا أي ما م 45أسبوع للفصل الثاني  15ساعة و 45من السنة ما يعادل 

جامعية له اثر كبير في تطوير مهارات الطلبة التواصلية في المرحلة ال لذا فإن دراسة النظام الصوتي طبقا لهذا المقرر 

ا يحقق الفائدة الكبرى إلعداد مدرسين كفوئين في مجال التدريس قادرين على تطوير مهارات طلبتهم اللغوية مم وتحسين لفظهم

 يقا لألهداف المرجوة من هذا المقرر.تحق للتواصل



 

 
 1الصفحة 

 
  

 أهداف المقرر .24
 

 كالتالي: مادة الصوت من المواد األساسية والمهمة في قسم اللغة االنكليزية وأهدافها

 
تي مصطلحات الصوتية األساسية والقواعد الخاصة بالنظام الصوبالمفاهيم وال الطلبة تزويدتدريس الصوت إلى  يهدف -

  اإلنكليزي. 

 

 المعروف  Peter Roachهذا المقرر الذي يعتمد في تدريسه كمصدر أساسي على كتاب يهدف  -
- English phonetics and phonology a practical course  إضافة إلى مصادر أخرى واالنترنت إلى

لهم سهولة التواصل مع اآلخرين وباللغة تطوير مهارة االستماع واللفظ السليم لألصوات االنكليزية لدى الطلبة مما يتيح 

 االنكليزية.

قادرين على ضبط الطلبة خالل ممارستهم مهنة  يهدف إلى إعداد مدرسي لغة انكليزية يتمتعون بروح قيادية ليكونوا -

   التعليم في المدارس الثانوية من خالل إشراكهم في المحاضرات والعمل الجماعي. 

 

 ليم والتعلم والتقييموطرائق التع مقررات المخرج .18

  هداف المعرفية األ -أ
 . عناصر النظام الصوتي االنكليزيمعرفة   -1أ

اطالع الطلبة على آخر المستجدات التقنية التي تسهل عملية نقل الكلمة المسموعة الى الطلبة وخاصة مختبرات   -2أ

 . اللغة.

 اللفظ السليم.  الطالب في فهم ما يتم سماعه اعتمادا على توسيع مدارك  -3أ
 إلى المراحل الالحقة . الطالب علميا لالنتقال تهيئة  -4أ
 . قواعد التنغيم وكيفية تطبيقها أثناء الكالم معرفة  -5أ
   معرفة قواعد النبر وكيفية تطبيقها على الكلمات البسيطة والمعقدة. -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 . راءة الصحيحة التي تعتمد اللفظ السليم لألصوات االنكليزيةكيفية القتعليم الطالب   - 1ب

 . طالب كيفية تحليل الكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى أصواتتعليم ال  - 2ب

 .ب مهارة االستماع والتقليد اللفظي ثم النطق الجيد تعليم الطال  - 3ب

  .النظام الصوتي مهارة تطبيق ما تعلمه من قواعد تخصتعليم الطالب    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . شرح المادة شفويا مع توضيح أهم النقاط وكتابتها على السبورة  -
 . شرح القواعد الخاصة بالنبر والتنغيم وغيرهما بالتفصيل أثناء المحاضرات النظرية مع مناقشتها مع الطلبة -
 . لةتحفيز الطالب على المشاركة في المحاضرة وطرح األسئ -
 . االستماع إلى متحدث لغة أصلي في مختبر اللغة -
 اعطاء الطالب مصادر اضافية وتشجيعه على قراءتها .  -
 . إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة بالقراءة باستخدام تقنية المختبر اللغوية -
 . الب يكتب أو يسجل ما يتم توضيحه نظريا وعملياجعل الط -

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم      

 المتحانات واالسئلة الشهرية ونهاية السنة الدراسية .اداء ا -
 االسئلة الشفوية مع مناقشة الطلبةتوجيه  -
 . أثناء المحاضرات النظرية في الصف  -
 . من اجل معرفة مدى استيعاب الطلبة للمادة (Quiz)وضع االسئلة السريعة والقصيرة بطريقة  -
يزية من قبل متحدث أصلي ويطلب من الطلبة كتابة ما يسمعوه توجيه أسئلة في المختبر حيث يتم قراءة كلمات انكل -

 . صوتيا للتأكد من أنهم أتقنوا الكتابة الصوتية
 جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم . -
 تشجيع العمل الجماعي من حيث توزيعهم إلى مجاميع وتكليفهم بمهام تخضع للتقييم. -

 

 

 
 لوجدانية والقيمية األهداف ا -ج

 بعث روح التفاؤل واالمل بالنجاح لدى الطالب .  -1ج

 للمشاركة وإفهامه أن الفشل أساس النجاح لذا ال ضير من الخطأ في الصف بدال من الخطأ الدائمالطالب  تحفيز  -2ج

. 

 . تنمية روح العمل الجماعي لدى الطلبة   -3ج

بداعية في التكلم أمام مجاميع من زمالئهم من خالل مسرحيات أو كلمات تشجيع الطلبة على إظهار طاقاتهم اإل  -4ج

  . يلقونها بمناسبات معينة لتطبيق ما تعلموه من قواعد تخص اللفظ

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 تقسيم الساعات النظرية والعملية على أساس ساعتين نظري في الصف وساعة واحدة عملي في مختبر اللغة. 

 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب فتكلي. 

 توزيع الدرجة مابين المشاركة والحضور وااللتزام نظريا وعمليا . 
 .تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الالصفية 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 . لة الشهرية والنهائيةأداء االمتحانات واألسئ -
 . توجيه االسئلة الشفوية مع مناقشة الطالب في الصف -
 .من اجل اختبار االستيعاب لدى الطالب (Quiz)وضع االسئلة السريعة والقصيرة بطريقة  -
 جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم . -

 

 

 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 
 لواجبات في وقتها المقرر.ا أداء على لعملوا االنضباط دريب الطلبة علىت  -1د

  تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.  -2د

  . تطوير مهارة اإلصغاء والتقليد  -3د



 

 
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .19

ال األسبوع

 ساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 مطريقة التقيي

First 3 Distinction 
between phonetics 
and phonology with 
their branches  

Introduction: 
Phonetics and 
phonology 

Theoreti
cal  lectures  

Questions 
and discussion  

Second 3 Distinction 
between of dialect 
and accent 

Dialect, 
accent, segmental 
and 
suprasegmental 
relation 

Theoreti
cal and 
lectures 

Questions 
and discussion  

Third 3 Memorizing  the 
phonemic and 
phonetic symbols for 
transcription 

 Phoneme, 
symbols and 
transcription  

Theoreti
cal lectures  

Questions 
and discussion 

Fourth 3 Describing and 
classifying the 
phonemes according 
certain criteria 

Revision : 
description and 
classification of 
phonemes 

2Theore
tical and 1 
practical 
lectures 

Discussion 
and listening in 
the laboratory 
of language  

Fifth 3 Describing the 
consonants  and 
doing exam 

Description of 
consonants one by 
one and a monthly 
exam 

2Theore
tical lectures 
and 1 testing 

Discussion 
and test 

Sixth 3 Describing the 
vowels with 
reference to the 
cardinal vowels 

Description of 
vowels one by one 

2Theore
tical  and 1 
practical 
lectures 

Discussion 
and listening in 
the laboratory 
of language 

Seven 3 Recognizing the 

definition of syllable 

phonetically and 

phonemically with its 

nature and structure  

The syllable 2Theore
tical  and 1 
practical 
lectures 

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language 

Eight 3 The distinction 
between weak and 
strong syllables. 
Applying the rules of 
the  syllabic 
consonants 

Strong and 
weak syllables 

2Theore
tical  and 1 
practical 
lectures   

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language 

Ninth  3 Marking stress 
on the appropriate 
syllables  

Stress: its 
nature, its levels, 
its placement,  

2Theore
tical  and 1 
practical 
lectures 

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language    



 

 
 5الصفحة 

 
  

  البنية التحتية  .20

 English phonetics and phonology a practical  لمطلوبة ـ الكتب المقررة ا1
course by Peter Roach  

 Chomsky, N. and Halle, M.(1968) The sound )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
pattern of English, New York: Harper and Row.  
Crystal, D. (1969)Prosodic Systems and 
Intonation in English, Cambridge. 
Better English pronunciation by J.D O'Connor 

 

 

Tenth 3 Applying the 
rules of  stress on 
words of  two or 
three syllables 

Simple word 
stress patterns  

2Theore
tical  and 1 
practical 
lectures 

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language 

Eleven
th 

3 Applying the 
rules of  stress on 
compound and 
complex words   

Complex 
word stress 
patterns 

2Theore
tical  and 1 
practical 
lectures 

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language 

Twelft
h-
Fourteenth 

9 Using the weak 
forms in certain 
cases 

Weak and 
strong forms. 
 Conducting a 
test 

6Theore
tical 2 
practical 
lectures and 
1 testing 

Discussion 
and test 

Fifteen
th-
Sixteenth 

6   Problems in 
phonemic analysis  
and problems of 
assignment 

4Theore
tical  and 2 
practical 
lectures 

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language 

Sevente
enth- 
Nineteenth 

9 Recognizing the 
aspects of connected 
speech 

Aspects of 
connected speech: 
rhythm, 
assimilation, 
elision and linking 

6Theore
tical and 3 
practical 
lectures 

Discussion 
and  

listening in 
the laboratory 
of language 

Twenti
eth -
Thirtieth  

 -Recognizing the 
terms of tones and 
intonation 
-Distinction 
among the functions 
of intonation and 
applying the rules  
on certain utterances 

Intonation, 
tone, tone 
languages, 
functions of tones 
, the tone unit, the 
form and 
functions of 
intonation 

22Theor
etic-al  
10 
practical 
lectures and 
1 testing 

Discussion 
and test 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( لمجالت العلمية , التقارير ,...ا) 
.International Review of Applied Linguistics 

Journal of Linguistics 
In Honor of Daniel Jones 

eticsJournal of phon 
   

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ...
Different and varied cites especially the public 
library , Amazon library and Good reads.  

 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

بمعظم تفصيالته ولكن أرى أن هناك  للمرحلة الجامعية الثانية هو دراسة النظام الصوتي االنكليزي مقرر دراسة مادة الصوت

مواضيع ال حاجة لتكرارها فقد تمت دراستها بالتفصيل في الصف األول كوصف األصوات وتصنيفها . وألجل تطوير دراسة هذا المنهج 

 األصليين  وتقليدهم  اقترح  زيادة عدد ساعات المختبر من ساعة واحدة إلى ساعتين على األقل أسبوعيا ليتسنى للطلبة االستماع للمتحدثين 

 ليدرس في الفصل الدراسي الثاني . David  Crystalمن الممكن إضافة نموذج لمقرر آخر ل  -

  كذلك إضافة مصادر اليكترونية متعلقة بهذا المقرر وتوضع على موقع الكلية لتكون مراجع يعتمدها الطلبة . -
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .25

    قسم اللغة االنكليزية / المركز لمي عالقسم ال .26

 المسرحية / المرحلة الثالثة  اسم / رمز المقرر .27

 صفي أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي الفصل / السنة .29

 ساعة 180 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 قة.. تنمية قدرة الطالبة على التكلم بطال1

 . زتنمية قدرة الطالبه على قرأة النص االديب وحتليله.2

 .حث الطالبات على قرآة كتب النقاد املسرحيني االنكليز.3

 
 
 
 
 
 
 

لمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالبات من التعرف على االدب المسرحي االنكليزي.-1أ

 ن الطالبات من تطبيق قواعد اللغة االنكليزية في دراية وتجليل المسرحيات.تمكي-2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر االدبية القديمة منها والحديثة. -3أ
 تعليم الطالبات كيفية تحليل النصوص المسرحية.-4أ
   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لفكرة.تصويب الخطأ النحوي وما يتعلق با– 1ب

 تنمية الحس الخاص باالستنتاج والنقد االدبي. – 2ب

 

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية )طريقة القاء المحاضرات(.  -

 طريقة النص.-

 

 
 طرائق التقييم      

 التقويم البنائي) التكويني( المتمثل باالمتحانات اليومية. -

 تحانات الفصلية والنهائية.التقويم التشخيصي المتمثل باالم -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأت الطالبات على حب اللغة االنكليزية وفهم موضوع كونها اللغة االولى عالميا.-1ج

 معرفة جماليات اللغة االنكليزية في اساليبها في تركيب الكالم واضهار المعاني.-2ج

 المسرح لتطوير امكانية التكلم بطالقة. تمكين الطالبات من ادراك اهمية دراسة-3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع لتحقيق االهداف الوجدانية.-

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة على النفوس مما يحث الطالبات على االيمان بدور اللغة االنساني -

 في التواصل وبث االفكار.

 
 طرائق التقييم    
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تستخدم طرائق التدريس التقليدية بل يعتمد على المالحظة والمقابلة ومجاولة فهم االفكار للطالبة  ال

 جول االهداف الوجدانية.

 

 

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

 نصوص المقرؤة والمسموعة ونقدها.القدرة على التصحيح اللغوي وضبط ال-1د

 اكتساب المعرفة باالنظمة الحديثة للحوار والتواصل.-2د

 اكتساب المعرفة بخصائص اللغة االنكليزية.-3د
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 البنية التحتية  .24

 نصوص املسرحيات املذكورة يف اعاله بة ـ الكتب المقررة المطلو1

 اي سي براديل + ديرت مهل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كل ما له عالقة باملقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 قع يتناول موضوع املسرحيات اليت ندرسها على ان يكون موثوقكل مو 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

 بنية المقرر .23

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين اول 

1+2 
قدمة عن مراحل م  6

تطور المسرح وصوال الى 

 شاكسبير

الطريقة 

االلقائية+ طريقة 

 النص

امتحان 

 تحريري +

 شفهي 
تشرين اول 

+ تشرين  1,2

ثاني 

+كانون 1,2,3,4

اول 

+كانون 1,2,3,4

 1,2ثاني 

قرأة تحليلية نقدية   42

 هاملتلمسرحية شاكسبير 
= = 

كانون ثاني 

3,4 +

+ 1,2,3,4شباط

 1,2,3آذار 

قرأ ة تحليلية نقدية   27

الليلة لمسرحية شاكسبير 
 الثانية عشره

= = 

 4آذار 
+نيسان 

1,2,3,4  

قرأة تحليلية نقدية   15

لمسرحية اولفر كولدسمث 

 صبرت فظفرت

= = 

مراجعة عامة لكافة    مايس 

 المنهح
طريقة حل 

 المشكالت
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ة ساعات اضافية كونها مادة اساسية في دعم وتطوير امكانية الطالبات في الحقيقة تتطلب مادة المسرحي  

 امج االكاديمي. في تطبيق الجوانب النحوية في الحوار وعليها يقع دور رئيسي في تحقيق اهداف البرن
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 كلية التربية للبنات –ة تكريت جامع المؤسسة التعليمية .33

 قسم اللغة االنكليزية    / المركز علمي القسم ال .34

 المسرحية اسم / رمز المقرر .35

 حضور صفي أشكال الحضور المتاحة .36

 االول / السنة الدراسية الثانية الفصل / السنة .37

 ساعة 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40
 

, واالدب المسرحي هو احد انواع االدب  ، أو ما يمكن أن يشار إليه بالكتابة الجميلةنيقة االالراقية واألدب هو أحد الفنون 

 المقروء والمسموع لذا فتدريس مادة المسرحية تنطوي على عدة اهداف وكاالتي:

 
 إلى بناء شخصية الطالب، وتزويده بالمفاهيم والقيم لتربيةالمسرحي في المرحلة الثانية في كليات ايهدف تدريس األدب  -

في تعلم اللغة  ، وتنمية مهاراتهملكته اللغويةاألدبي لديه حتى يتمكن من إثراء و الثقافي، وتكوين ملكة الذوق االدبية

 .  ادبية زيادة ذخيرة الطالب اللغوية من مرادفات ومعان وصورو ،االبداعية ، وصقل موهبتهاالنكليزية

 

المسرح االنكليزي في القرن السادس أدبيات الى تعليم الطالب  ايضا" يهدف تدريس االدب المسرحي في المرحلة الثانية -

كجزء من تاريخ االدب االنكليزي , وفصول  (Dr. Faustus)من خالل تدريس مسرحية  عشر والسابع عشر

الذي يدرسه الطالب ليكون متخصصا" في كنموذج من االدب المسرحي الحديث و (One-Act Play)مسرحيات 

 من خالل تنمية وتوسيع ثقافة الطالبة في مجال اختصاصه .  تدريس اللغة االنكليزية
 

يهدف الى تعليم الطالب كيفية التعامل مع النص االدبي وقراءة افكار االدباء والكتاب في العصور المختلفة وكيفية فهم  -

   الكتابية المستخدمة من قبل الكتاب المسرحيين.  تحليل النص ومحاولة ايجاد التقنيات

يساهم في تطوير امكانيات الطالب الذهنية وتحفيز قدراته على التحليل والنقد في مجال االدب , حيث يساهم في  المقرر هذا

من خاللها يحاول الطالب قراءة افكار اتساع خيال الطالب ومداركه , من خالل التفكير فيما تخفي النصوص المسرحية , والتي 

لمرحلة الجامعية له اثر كبير في استنهاض الوعي االدراكي لدى الطالب مما يحقق وخبرات الكاتب . لذا فإن دراسة المسرح في ا

الفائدة الكبيرة لخلق مخرج متعلم يكون قادرا على العطاء في مجال التعليم لبناء اجيال مثقفة لتطوير المجتمع . وهذا ما يرتبط 

 بشكل وثيق مع أهداف البرنامج االكاديمي .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة انواع االدب المسرحي ومراحل تطوره .  -1أ

 معرفة سلوكيات االدب المسرحي وافكار المبدعين في هذا المجال .  -2أ

 ي فهم النصوص المسرحية .توسيع مدارك الطالب ف  -3أ
 تهيئة الطالب معرفيا وثقافيا لكي ينتقل الى المراحل الالحقة .  -4أ
 معرقة النصوص المسرحية وكيفية التعامل معها لغة ومضمون .  -5أ
  معرفة التمييز بين النصوص المسرحية وكيفية االداء المسرحي .  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 تعليم الطالب كيفية القراءة واالستيعاب .  - 1ب

 تعليم الطالب كيفية تحليل النصوص المسرحية .  - 2ب

 تعليم الطالب كيفية تخزين المعاني والمرادفات.  - 3ب

  تعليم الطالب كيفية قراءة افكار االخرين من الكتاب وانتقادها   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . جعتهقراءة النص ومرا -
 شرح وتوضيح النص المسرحي والتركيز على االنتقاالت الدرامية في النص . -
 شرح وتوضيح الخصائص التقنية في كتابة المسرحية . -
 تحفيز الطالب على التفكير في النص وطرح اراءه وافكاره النقدية . -
 المشاهدة للنص الدرامي . -
 امام زمالءه . جعل الطالب يشارك في شرح وتوضيح المعلومات واالفكار -
 اعطاء الطالب مصادر اضافية وتشجيعه على قراءتها .  -
 عدم تحديد الطالب في اجوبة ثابتة ومحددة كون االدب هو وليد االفكار المطروحة في الدرس وغيره . -
 جعل الطالب يكتب او يستعرض ملخص المسرحية . -

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 ونهاية السنة الدراسية .اداء االمتحانات واالسئلة الشهرية  -
 توجيه االسئلة الشفوية مع مناقشة الطالب في الصف . -
 من اجل اختبار االستيعاب لدى الطالب . (Quiz)وضع االسئلة السريعة والقصيرة بطريقة  -
 جعل الطالب يعمل بحوث فصلية حول المادة واخذها بنظر االعتبار للتقييم . -
 ق مبدأ التنافس العلمي بينهم .جعل الطلبة يتناقشون فيما بينهم وخل -
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 بعث روح التفاؤل واالمل بالنجاح لدى الطالب .  -1ج

 عدم جعل الطالب يشعر ان المادة جافة وال يمكن فهمها والنجاح بها .  -2ج

 ا .دراسة المسرحية تعطي للطالب فكرة انه متمكن من الغوص في اللغة وتفرعاته  -3ج

  دراسة المسرحية تفهم الطالب بأنه يتوجب علية المضي قدما بمعرفة اللغة االنكليزية القديمة والحديثة .  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 الجماعية.  لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص 

 
 طرائق التقييم    

 ات واالسئلة الشهرية ونهاية السنة الدراسية .اداء االمتحان -
 توجيه االسئلة الشفوية مع مناقشة الطالب في الصف . -
 من اجل اختبار االستيعاب لدى الطالب . (Quiz)وضع االسئلة السريعة والقصيرة بطريقة  -
 جعل الطالب يعمل بحوث فصلية حول المادة واخذها بنظر االعتبار للتقييم . -
 اقشون فيما بينهم وخلق مبدأ التنافس العلمي بينهم .جعل الطلبة يتن -
 )تقرير , بحث , واجبات اخرى( . تقديم األنشطة المختلفة -

 

 

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

  . المقرر الموعد في تسليمهاو الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير  -1د
  تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.  -2د

 في التحليل والنقد للنصوص المسرحية . التفكير المنطقي  -3د

  إيجاد الحلول النظرية من خالل استخدام االدوات النقدية والتحليلية .  -4د
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 بنية المقرر .27

ال األسبوع

 ساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

First 3 The history of 
English language 

Introduction 
to drama 

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion  

Second 3 Dr. Faustus play 
reading 

The author, 
Characteristics of 
his works 

Theoreti
cal lesson 

Questions 
and discussion  

Third 3 Reading and 
notes with 
explanation 

First Act 
(Making decision)  

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion 

Fourth 3 Thinking &  
discussion (theme & 
plot). 

First Action 
(Making decision) 

Theoreti
cal lesson 
and practical 

Discussion 
and watching   

Fifth 3 Repeating and 
doing exam 

Monthly 
exam in first 
action 

Testing Paper test 

Sixth 3 The analysis of 
figures speech  

Making 
decision 

Theoreti
cal lesson  

Discussion 

Seven 3 understanding 
of Listening 

First Action 
(Making decision) 

Practica
l lesson 

Comprehe
nsion 

 
Eight 3 Reading and 

notes with 
explanation 

Second action 
(Application of 
Magic) 

Theoreti
cal lesson  

Questions 
and discussion  

Ninth  3 Thinking &  
discussion (theme & 
plot). 

Second action 
(Application of 
Magic) 

Theoreti
cal lesson 
and practical 

Discussion 
and watching   

Tenth 3 The analysis of 
figures speech 

Application of 
Magic 

Theoreti
cal lesson 

Discussion 

Eleven
th 

3 Repeating and 
doing exam 

Monthly 
exam in second 
action 

Testing Paper test 

Twelft
h 

3 understanding 
of Listening 

First & 
second actions  

practica
l lesson 

Comprehe
nsion 

Thirte
enth 

3 Explanation of 
the play climax  

First & 
second actions 

Theoreti
cal lesson 

Discussion 

Fourte
enth 

3 Repeating all the 
characteristics  

Making 
decision & magic 
application 

Practica
l lesson 

Questions 
and discussion  

Fifteen
th 

 
 

3 Repeating and 
doing exam 

Monthly 
exam in first & 
second action 

Testing Paper test 
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  البنية التحتية  .28

 Dr. Faustus Play/ by Christopher Marlow  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Mayer, LR 2006, A Teacher’s Guide to the Signet ر(  )المصادـ المراجع الرئيسية 2
Classics Edition of Christopher Marlowe’s Doctor 
Faustus, Penguin Group, USA. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( لمجالت العلمية , التقارير ,...ا) 
Essay  /quyAnalysis of Doctor Faustus' Final Solilo

by Aaron Palmer. 
/ Summary & questions on Doctor Faustus

www.stageonscreen.com 
   

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ...
https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/03

marlowe.pdf-faustus_christopher-doctor/ 
 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

في للمرحلة الجامعية الثانية هو دراسة نماذج مختلفة لنتاجات ادبية في حقب متعاقبة تطورت بها الدراما مقرر دراسة المسرحية 

 االدب االنكليزي . وألجل تطوير دراسة هذا المنهج لتزداد الفائدة للطلبة ,

 لتدرس في الفصل الدراسي الثاني . (One-Act Play)من الممكن اضافة نموذجين من  -

  كذلك إضافة مصادر اليكترونية متعلقة بهذا المقرر وتوضع على موقع الكلية لتكون مراجع يعتمدها الطلبة . -
 (presentations)يقدم خاللها  ( weight)ضمن جدولة تعتمد نظام  ) (assignmentsام اعتماد نظ -

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

      

 

http://www.stageonscreen.com/
https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/03/doctor-faustus_christopher-marlowe.pdf
https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/03/doctor-faustus_christopher-marlowe.pdf


 

 
 17الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي

 

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

 

 لتربية للبنات ا جامعة تكريت /كلية المؤسسة التعليمية .28

 قسم اللغة االنكليزية  / المركز  علميالقسم ال .29

او اسم البرنامج األكاديمي  .30

 المهني 
 اللغة االنكليزية وطرائق ايصالها طرق تدريس

 بكالوريوس لغة انكليزية هادة النهائية اسم الش .31

  :النظام الدراسي  .32
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .33

 النشاطات البحثية والتقارير والمشاهدة والتطبيق المؤثرات الخارجية األخرى  .34

 24/11/2021 تاريخ إعداد الوصف  .35

 أهداف البرنامج األكاديمي .36

 في المدارس الثانوية.نكليزية للغة االا ةمتخصصة في تدريس ماد كوادرزارة التربية برفد و -1

طرائق تدريس اللغة االنكليزية  و فن تدريسها , و تمكين الطالبات من من االلمام بتمكين الطالبات  -2

 مشاهدة طرق مختلفة في التدريس لتدريسيات ذوات خبرة .
س متنوعة وشاملة لجميع الفعاليات التدريسية و كيفية تدريسها و اكساب المتخرجات مهارات تدري-3

 مهارات الطلبة في كتابة خطة الدرس بصورة حديثة وواضحة .
 

 

 

 

 

 



 

 
 18الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .37

  االهداف المعرفية  -ت
  تعرف الطالبة على مادة المشاهدة و التطبيق .  -1أ

 .من تدريس مادة اللغة االنكليزية بجميع محاورها االساسية  بةن تتمكن الطالأ-2أ

 . تطلع الطالبة على جميع طرائق التدريس الحديثة و المهارات التواصلية أن-3أ

 .تخريج الطالبة بمستوى تدريسي متقدم -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 . لمادة اللغة االنكليزيةام بطرائق التدريس والقياس والتقويم طالبة من االلملأن تتمكن ا- 1ب 

بحيث يقدمها بطريقة  فعالية تدريسيةطريقة التدريس المناسبة لكل  اختيارأن تتمكن الطالبة من - 2ب 

 مشوقة 

 استخدام وسائل ايضاح متنوعة لتسهيل فهم المادة الدراسية بطريقة بسيطة. – 3ب 

 
 التعلمطرائق التعليم و     

 
 

 الطريقة القياسية )االلقائية(. -

 طريقة التواصلية.ال-

 طريقة حل المشكالت . -

 الطريقة االستنباطية. -

 

 
 طرائق التقييم      

 

اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم  االمتحاناتالتقويم البنائي او التكويني )-

 (.لتمكين الطالب من مشاهدة طرائق تدريس مختلفة , زيارات مدرسية الصفي

 تقيم الطالب من قبل  اساتذة مختصين بمادة اللغة االنكليزية تربوي و علمي(.التقويم التشخيصي)-

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  بين اللغات . اهميتها، وإدراك اللغة االنكليزية  فائدة وحبتنشأة الطالب على  -1ج         

 .رف على فن تدريس اللغة االنكليزية بطريقة ممتعة و جميلةالتع-2ج         

 استخدام طرائق حديثة في ايصال المادة العلمية.تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في -3ج         

 . المخاطبةفي قواعد الحوار ووأثرها   في كافة الميادين نكليزيةاللغة االتطبيق العمل على -4ج         

 
 طرائق التعليم والتعلم     

التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف 

 المعرفية لذا يُعتمد :



 

 
 19الصفحة 

 
  

 حوله . لمنقدوة الحسنة المثُل الطالب ي-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة .-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية -3
 طرائق التقييم    

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

ألهداف الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمث لها ل

 الوجدانية والقيمية .

 

 
 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د

 . رسالتربوية والمداصل مع المؤسسات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتوا التقنياتمهارات  -2د

 . الزيارات الميدانية للمدارس الثانويةمهارات العمل الجماعي خاصة في  -3د

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د   
 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -

 طريقة حل المشكالت . -

الندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على الحوار المثمر  اعداد  -

 ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها . -

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .  -

المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح الفريق  -

 ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 

 . ية على اسس صحيحة و بالطريقة التواصلية الممتعةبكتابة خطة حديثة للدرس مبنتكليف الطالبات 

 
 
 

 بنية البرنامج  .38

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساقالمرحلة 



 

 
 20الصفحة 

 
  

 عملي     نظري       الدراسية 

 / 2 قياس و تقويم  الرابعة

 / 4 مشاهدة و تطبيق  الرابعة

     

     

     
     

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .39

في االختصاصات  كفؤةالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر   -

 المماثلة. 

 العلمية .   المشكالت البحث وحل  علىفي االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة  حديثةاالطالع على دراسات -

 ارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .  االنخراط في اكتساب خبرات ومه -

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .40

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب  تنتهجهيتبع القبول في الكلية نظام التوزيع المركزي الذي  -

 اقية وبالموازنة بين رغبة الطالب وما حصل عليه من مجموع . استمارة القبول في الجامعات والمعاهد العر

أما القبول في قسم اللغة االنكليزية فهو يخضع لقرار لجنة مختصة بالقسم توازن بين رغبة الطالبة ودرجتها 

في مادة اللغة االنكليزية في االمتحان النهائي للصف السادس في المرحلة الثانوية  واختبار تحريري وشفوي 

 قيمه القسم.ي

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .41

 رابط البرنامج على شبكة االنترنت ، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة .  -

الدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج في مختلف المعاهد والكليات -

 في العراق .



 

 
 21الصفحة 

 
  



 

 
 22الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 قرروصف الم

 بناتجامعة تكريت / كلية التربية لل المؤسسة التعليمية .41

   قسم اللغة االنكليزية  / المركز علمي القسم ال .42

 مشاهدة و تطبيق  اسم / رمز المقرر .43

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي الفصل / السنة .45

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

و تخريجهم مدرسات كفؤات  ذات ،  غة االنكليزية  بكل جوانبهاتدريس اللتمكين الطالبات من   -1

 مهارة

 بطرائق تدريس اللغة االنكليزية الحديثة و كيفية استخدامها.تعريف الطالبات -2

عليم الطالبات كيفية التواصل  مع طلبة المدارس الثانوية و طرق التعامل معهم بأسلوب متقدم ت -3

 .و حضاري 

 ت من التواصل مع تدريسيات ذات خبرة و ذلك لالستفادة من مهارتهن في التدريس.تمكين الطالبا -4

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30



 

 
 23الصفحة 

 
  

 

  هداف المعرفية األ -أ
 . طرائق التدريس المختلفةتمكين الطالبات من ضبط -1أ   

 التدريس عن طريق المشاهدة. االطالع على دروس عالمية في طرائق مكين الطالبات منت-2أ

 .طرائق التدريس القديمة والحديثةتعريف الطالبات ب -3أ

 .كيفية ادارة الصف المدرسي و التعامل مع االدارة بروح التعاون ى االلفة يم الطالباتتعل-4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . دريب المطبقات على مهارة التدريس الجيدت – 1ب    

 روح التعامل الخلقي واالنساني بين المدرس والطالب.تنمية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية) القاء المحاضرة( -1

 الطريقة االستنباطية -2

 الطريقة التواصلية -3

 

 طرائق التقييم      

 

أداء الطالبة في المناقشات الصفية _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة 

 والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 .عن طريق تقييم مستوى الطالبات من قبل اساتذة مختصين بمادة اللغة االنكليزيةم التشخيصي _ التقوي
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

عالمية يمكن من خاللها ، كونها لغة  نكليزيةاهمية تعلم  و فهم اللغة االالطالبات على  ئةتنش -1ج  

 التعرف والتواصل مع العالم الغربي والتكنلوجي.

 

 و اساليب تدريسها المختلفة والمتطورة. نكليزية للغة االمعرفة جماليات ا -2ج-

 فن التدريس وكيفية ايصال المادة العلمية للطالب بصورة سلسة و شيقةبقيمة إيقاظ وعي الطالبات  -3ج

. 

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

 . تصحيح المادة االمتحانية  و تقييم مستوى الطالب بالدرجات الحاصل عليهادرة على الق-1د   

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

للغة االنكليزية و صعوبة تعلمها و ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز ساب المعرفة بخصائص ااكت -3د

 هذه المشكلة.



 

 
 24الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .31

األسب

 وع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين 

 1االول 
مقدمة عامة في   4

 طرائق التدريس
الطريقة 

 الستنباطيةا
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2االول 
تكملة المحاضرة   4

 السابقة 
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
الطريقة   4

 التواصلية
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4االول 
كيفية كتابة خطة   4

 الدرس
الطريقة 

 تنباطيةاالس
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
تكملة الموضوع   4

 السابق
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
كتابة الخطة   4

عملي مع بدء زيارات 

 المدارس

الطريقة 

 االستنباطية
 

تشرين 

 3الثاني 
التطبيق الفردي   4

 للطالبات

  عملي

تشرين 

 4اني الث
تكملة الموضوع   4

 السابق مع الزيارات
=  

كانون 

 1االول
زيارات المدارس   4

 الثانوية
=  

كانون 

 2االول
نهاية الزيارات   4

 للمطبقات

=  

كانون 

 3االول
ملخص عن   4

زيارات الطالبات 

 واهميتها

حل  =

 المشكالت

كانون 

 4االول  
كتابة تقارير عن   4

الفائدة من هذه 

 ومناقشتهاالزيارات 

=  

كانون 

 1الثاني
تكملة التطبيق   4

 الفردي للطالبات
=  

كانون 

 2الثاني 
4  = =  

كانون 

 3الثاني
4  = =  

  = =  4كانون 



 

 
 25الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .32

  لغة االنكليزيةمصادر عامة في طرائق تدريس ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اساسيات و تقنيات تدريس اللغة لفري مان )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 القياس و التقويم لنجاة المطوع

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 Formمجالت خاصة بتدريس اللغة االنكليزية مثل 

راجع االلكترونية, مواقع ب ـ الم

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

المشاهدة و التقويم جهد كثيف من قبل االساتذة المختصون بطرائق التدريس و من قبل الطالب تتطلب مادة   

 .  ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي ألهميتها  في المؤسسة  التربوية

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل 

 اإليضاح .

 

 

 

 
 

 4الثاني 
شباط 

 15-1من 
عطلة نصف  

 السنة الدراسية
   

شباط 

 15من بعد 
مراجعة بالمادة   4

الدراسية و كيفية 

 تطبيقها بصورة عملية

طريقة 

قاء ال

 المحاضرات

 

بدء التطبيق   اذار

 العملي للطالبات
   

    =  نيسان
مايس 

1-2 
نهاية فترة  

 التطبيق
   

كتابة تقارير عن   

 فترة التطبيق
   

مايس 

3-4 
االمتحانات  

 النهائية
   

      
      



 

 
 26الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .49

 قسم اللغة اإلنكليزية    / المركز علمي القسم ال .50

 مناهج وطرق التدريس/ الصف الثالث اسم / رمز المقرر .51

 حضور يومي –اضرات مح أشكال الحضور المتاحة .52

 سنوية الفصل / السنة .53

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

ان يلم الطلبة بالطرائق التي استخدمت وتستخدم في تدريس اللغة االنكليزية ومعرفة خصائص كل طريقه -1

 الطرائق االخرىوما هي نقاط الضعف لها والتي تسببت بظهور 

 ان يتعرف الطلبة على العناصر االساسية في تدريس اي مادة ومدى تأثيرها على العملية التعليمية  -2

ان يلم الطلبة بالطرائق االساسية في تعليم المهارات ) االصغاء , التكلم ,الكتابة والقراءة ( وما هي  -3

 تالتقنيات التي يجب ان يستخدمها عند تدريس المهارا
ان يلم الطلبة بالطرائق التي استخدمت وتستخدم في تدريس اللغة االنكليزية ومعرفة خصائص كل طريقه -4

 وما هي نقاط الضعف لها والتي تسببت بظهور الطرائق االخرى

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم االستفادة القصوى من فرص  تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 ؛وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34
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  هداف المعرفية األ -أ
التي استخدمت وتستخدم في تدريس اللغة االنكليزية ومعرفة خصائص ان يلم الطلبة بالطرائق -1أ

 كل طريقه وما هي نقاط الضعف لها والتي تسببت بظهور الطرائق االخرى

 ان يتعرف الطلبة على العناصر االساسية في تدريس اي مادة ومدى تأثيرها على العملية التعليمية  -2أ

تعليم المهارات ) االصغاء , التكلم ,الكتابة والقراءة ( وما  ان يلم الطلبة بالطرائق االساسية في -3أ

 هي التقنيات التي يجب ان يستخدمها عند تدريس المهارات
 ان يفهم ما هو المنهج الدراسي وما هي انواعه وكيف يعد -4أ
      
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ةان يتمكن الطلبة من فهم واستيعاب الماد– 1ب

ان يتمكن الطلبة من اختيار افضل طريقة لتعليم المادة وايجاد الحلول للمشكالت والصعوبات  – 2ب

 التي تواجههم 

       
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة االلقائية-1

 الطريقة االستنباطية-2

 طريقة حل المشكالت-3

 

 

 
 طرائق التقييم      

للمادة وقدرت الطلبة على المناقشة والحوار وإجراء االختبارات اليومية وتكون بقياس التحضير اليومي 

 واجراء االختبارات الفصلية والنهائية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشاه الطلبة على تقديرهم ألهمية طرائق التدريس -1ج

ب االساليب التي تؤثر معرفة التقنيات واألساليب التي يجب استخدامها في عملية التعليم وتجن-2ج

 على عملية التعليم بشكل سلبي

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسيى لتحقيق االهداف الوجدانية 

  

 

 
 طرائق التقييم   

اليتم تقييم االهداف الوجدانية باالساليب التقليدية بل  بمراقبة ادائهم وسلوكهم خالل المحاضرات ومن   

 راء الحلقات الدراسية ووالندواتخالل اج
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية-1د

 مهارات التواصل مع المؤسسات العلمية-2د

      

 بنية المقرر .35

األسب

 وع
الساعا

 ت
التعلم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 3 Grammar 
translation 
method 

المناهج وطرائق 

 التدريس

الطريقة 

االلقائية 

 والنقاش

التحضي

ر اليومي 

واالمتحان 

 الشهري
2 3 Direct 

method 
- - - 

3 3 Reading 
metod 

- - - 

4 3 Audio 
lingual method 

- - - 

5 3 Communica
tive approach 

- - - 

6 12 Teaching 
skills 

- - - 

7 3  Factors 
influencing 
methods 

- - - 

- - - 
8 3  curriculum 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

استخدام اسلوب البحث والنقاش وذلك بتكليف الطلبة بكتابة بحوث عن المادة واجراء مناقشات داخل القاعة   

 ال زمالئهم والتفاعل فيما بينهم وكذلك اعطائهم الفرصة القامة ندوات الدراسية واعطاء الفرصة للطلبة لسؤ

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .36

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Methods of Teaching English to Arab 
students                                                       

 Techniques and principles in language )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
teaching 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Teaching English language skills& English 
language teaching methodology 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
Teaching English/ British Council/BBC 
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موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .57

   قسم اللغة االنكليزية  / المركز علمي القسم ال .58

 النحو اسم / رمز المقرر .59

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .60

 سنوي الفصل / السنة .61

 90 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .62

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

تمكين الطالبات من ضبط قواعد اللغة االنكليزية في المستوى النحوي ، بما يمكنهن من تمييز   -1

 الصواب والخطأ في النصوص المختلفة ، واستخدام أساليب اللغة االلنكليزية  استخداماً صحيحاً الئقاً بمقام

 الكالم

تعريف الطالبات بأبرز علماء النحو وقواعدهم وأشهر المصنفات فيه قديما ً وحديثاً ومقاربة ماأضافه -2

 الحديث الى القديم منها

 تزويد الطالبات بالفروق الدقيقة لالستعماالت النحوية المختلفة وأثر ذلك في تأدية المعنى . -3

سواء في الكتابة او المحاورة للمواد االنكليزية االخرى  تعريف استخدام انواع الجمل وتوظيفها -4

 كالصوت واالدب واللغة.

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم رص تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ف

 ؛وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالبات من ضبط قواعد النحو العربي . -1أ   

ص ونقد الكالم نقداً نحوياً يميز الصواب تمكين الطالبات من تطبيق قواعد اللغة في قراءة النصو-2أ

 عن الخطأ

 تعريف الطالبات بالمصادر النحوية المهمة قديماً وحديثاً . -3أ

 تعليم الطالبات ماتؤديه االستعماالت النحوية المختلفة من فروق معنوية .-4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 صوص المختلفة .تصويب الخطأ النحوي في الن – 1ب    

 .تنمية الحس النحوي السليم والذائقة اللغوية التي يمكنها الحكم على  النصوص – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة القياسية) القاء المحاضرة( -1

 الطريقة االستنباطية -2

 الطريقة التواصلية -3

 

 طرائق التقييم      

 

( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية _ التقويم البنائي ) التكويني

 والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

عالمية يمكن من خاللها التعرف ، وفهم كونها لغة  علم اللغه االنكليزيةاهمية تأة الطالبات على تنش -1ج  

 والتواصل مع العالم الغربي والتكنلوجي

 

 في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .  نكليزية للغة االمعرفة جماليات ا -2ج-

 حضاري .إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة في التعبير عن األفكار والحوار ال -3ج

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

 القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها نحوياً . -1د   

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل.   -2د

 وقوانينها في الترجمة الى بقية اللغات نكليزية الاب المعرفة بخصائص اللغة ااكتس -3د
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 بنية المقرر .39

األسب

 وع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين 

 1الثاني 
الطريقة  االزمنة  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
ن تشري

 2الثاني 
المضارع   3

 المستمر
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3الثاني 
الطريقة  المضارع البسيط  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 4الثاني 
تمارين تخص   3

 الموضوعين السابقين
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1الول ا
 الماضي البسيط  3

 الماضي المستمر
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2االول
 مضارع تام    3

مضارع تام 

 مستمر

الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 3االول 
 since استخدام   3

and for 

الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 ناتواالمتحا
كانون 

 4االول
الطريقة  حل تمارين  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 1الثاني
 ماضي تام   3

 ماضي تام مستمر
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 2الثاني
 goingاستخدام   3

to ,will and shall 
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 ناتواالمتحا
كانون 

 3الثاني 
الطريقة  االفعال المساعدة  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
كانون 

 4الثاني 
الطريقة  حل تمارين   3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
شباط

1 
الطريقة  الجمل الشرطية  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .40

 النحو االنكليزي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 النحو االنكليزي في االستخدام/ ريموند مورفي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

شباط

2 
ريقة الط الجمل الشرطية  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة  المبني للمجهول  3 1اذار

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
الطريقة  المبني للمجهول   3 2اذار 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
الكالم المباشر   3 3اذار

 وغير المباشر
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 االمتحاناتو
الكالم المباشر   3 4اذار 

 وغير المباشر
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
نيسان

1 
صياغة االسئلة   3

 وانواعها
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
نيسان

2 
الطريقة  ال التعريف  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
نيسان

4 
ماء المعدودة االس  3

 وغير المعدودة
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
نيسان

4 
الطريقة  المفرد والجمع  3

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
مايس

1 
ادوات الوصل   3

 والربط
الطريقة 

 االستنباطية
االداء 

الصفي 

 واالمتحانات
مايس

2 
 -- -- مراجعة عامة  

مايس

3-4 
متحانات اال  

 النهائية
-- -- 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 التواصلي في اللغة االنكليزية/جوفري ليجالنحو 

 النحو االستيعابي للغة االنكليزية/ راندولف كويرك
 فهم واستخدام النح االنكليزي / بيتي ازار و ستاسي هاجن.

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
www.bookzz.com 

engVid.YouTube 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم قواعد  نكليزي تتطلب مادة النحو اال  

 اللغة العربية وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

الئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما ي

 اإليضاح .

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bookzz.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .65

 قسم اللغة االنكليزية  / المركز علمي القسم ال .66

 منهج بحث / الصف الثالث  اسم / رمز المقرر .67

 محاضرات صفيّة ومكتبية أشكال الحضور المتاحة .68

 رر سنوي مق الفصل / السنة .69

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

زيد من والتي تلبحثية التي خلُص إليها العلماء إتباع الطرق اتمكين الطالبات من معرفة كيفية كتابة البحوث ب -1

 ظهر حسن عرضه.تجمال البحث، و

 

 فهمه. اأبعاد البحث وتفريعاته، وبذلك يسهل عليه على تصور الطالبةـ يساعد  2

 

 على االرتقاء بأبحاثهم. مساعدة الطالباتـ 3

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين  التعلمتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.
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 ـ يوحد خطوات البحث بين الباحثين، دون المساس بالمضامين العلمية أو النتائج التي يتوصلون إليها.4

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .42

   هداف المعرفيةاأل -أ

 من ضبط قواعد كتابة البحوث االكاديمية بشكلها االمثل تمكين الطالبات -1أ

 من معرفة انظمة البحث العلمي المختلفة تمكين الطالبات -2أ

  تعليم الطالبات مفردات البحث العلمي واهمية كل جزء فيه -3أ
 تعليم الطالبات كيفية توثيق المصادر في داخل البحث وخارجه -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتهداف األ  -ب 

 تصويب الخطأ في طريقة كتابه البحث االكاديمي ونهجه – 1ب

    تنمية القدرة على كتابة المنهج العلمي الصحيح – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 _البحث المكتبي     

 

 
 ئق التقييم طرا     

 

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية 

 والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 ية والقيمية األهداف الوجدان -ج

 توعية الطالبات باهمية البحث االكاديمي -1ج

البحث العلمي هو الذي يقدم فتوعية الطالبات باهمية االهتمام بكل اجزاء البحث االكاديمي -2ج

لإلنسانية شيئاً جديداً، ويُساهم في تطوير المجتمعات ونشر الثقافة والوعي واألخالق القويمة فيها 

 .باستمرار
 

  
 ئق التعليم والتعلم طرا    
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 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف القيمية .  -

 

 الجيدة من البحوث االكاديمية السابقة كامثلة التباعها. تقديم النماذج -

 
 طرائق التقييم    

 

ر _ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكا

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال , اضافة الى الساعات البحثية المكتبية

 

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

 ث االكاديمية.  اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة لكتابة وتقويم البحو -2د -1د

 

اإلطالع الكافي على ما يقدمه المختصون والمجربون من نظريات ونصائح في هذا الميدان،   -2د

حتى إذا بدأ الطالب خطواته العملية في ميدان البحث العلمي بدأها بثبات ويقين، وقطع مراحل البحث وهو 

اق، من لحظة التفكير في إشكالية البحث يمتلك التصور الكامل للمراحل التي سيقطعها في هذا السبيل الش

 .ويج بنيل الشهادة العلياإلى ساعة التت
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األسب

 وع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تشرين 

 1األول 
2  types of 

research papers 
الطريقةا

لقياسية ، 

 طريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
2  choosing 

and narrowing a 
topic 

الطريقة 

القياسية ، 

 طريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
2  reviewing 

the processfrom 
topic selection 

الطريقة 

القياسية ، 

 طريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

تشرين 

 4ول األ
2  exercises  طريقة

النص ، 

الطريقة 

 القياسية

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 1الثاني 
2  identifying 

sources 
طريقة 

النص ، 

الطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات

تشرين 

 2الثاني 
2  classificatio

n systems 
الطريقة 

 القياسية 
األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 3الثاني 
2  finding 

periodicals 
الطريقة 

 القياسية 
األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 4الثاني 
2  other 

sources 
الطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 1األول 
2  gathering 

support 
الطريقة 

القياسية 

 وطريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

ن كانو

 2األول  
2  taking notes  الطريقة

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

  3األول
2  evolving a 

work outline 
طريقة 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
2  the 

fundamentals a 
review 

طريقة 

النص 

والطريقة 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات



 

 
 39الصفحة 

 
  

 القياسية 

كانون 

  1الثاني 
2  organizatio

n 
طريقة 

النص و 

الطريقة 

 االستنباطية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 
2  using 

research 
material 

طريقة 

النص 

والطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3الثاني 
2  quotations  الطريقة

 القياسية 

ء األدا

الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 
2  introducing 

research 
material 

الطريقة 

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات

شباط    

1 
2  plagiarism  الطريقة

 القياسية 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات

شباط    

2  
2  format 

conventions 
الطريقة 

االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء 

لصفي ا

 واالمتحانات 

آذار    

1  
2  long 

quotations 
الطريقة 

االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

آذار    

2 
2  punctuation  الطريقة

 القياسية 

األداء 

 الصفي

آذار     

3 
2  notes  الطريقة

القياسية 

 وطريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

آذار     

4  
2  what 

documentation 
notes contain 

الطريقة 

القياسية 

 وطريقة النص 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

نيسان 

1 
2  bibliograph

y 
الطريقة 

القياسية 

وطريقة النص 

 وكتابة بحث 

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

نيسان  

2 
2  writing an 

experimental 
paper 

الطريقة 

القياسية  

 وكتابة بحث

ألداء ا

الصفي 

 واالمتحانات 

نيسان 

3 
2  writing an 

experimental 
paper 

الطريقة 

القياسية  

 وكتابة بحث

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الطريقة  writing an  2نيسان 
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 writing research papers ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
by Edward P. Bailey, Philip A. Powell, Jack 
M. Shuttleworth 

 Writing Research Papers: A Complete )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Guide (10th Edition) 10th Edition 

James D. Lester by 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 ?How to Write a Research Paper االنترنيت ....

by Gene Fowler 
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 االكثار من الزيارات الميدانية للمكتبات الحديثة لمعرفة االنظمة المكتبية المتطورة

 
 
 
 
 

4  experimental 
paper 

القياسية  

 وكتابة بحث

الصفي 

 واالمتحانات 

مايس   

1  
2  writing an 

experimental 
paper 

طريقة 

النص 

والطريقة 

القياسية 

 وكتابة بحث

األداء 

الصفي 

 واالمتحانات 

مايس  

2 
2  writing an 

experimental 
paper 

طريقة 

حل المشكالت  

 وكتابة بحث

   

_____ 

مايس 

  4و  3
2  review _____

_ 

    

____ 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+D.+Lester&search-alias=books&field-author=James+D.+Lester&sort=relevancerank
https://explorable.com/example-of-a-research-paper
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 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  التعليميةالمؤسسة  .73

 قسم اللغة اإلنكليزية  المركز /القسم العلمي  .74

 المقالة/ الصف الثالث  رمز المقرر / اسم .75

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .76

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .77

عدد الساعات الدراسية  .78

 )الكلي(
 ساعة  90

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .80

 كتابة املقالة بدًء من مرحلة كتابة املقطع وإنتهاءاً بكتابة املقالة. متكني الطالبات من ضبط قواعد   -7

بألية كتابة املقالة من خالل التعرف على أهم اخلطوات املتبعة يف كتابتها واملتظمنة تعريف الطالبات  -8
  لتنظيم، التحرير، التصحيحات النهائية(.)مرحلة ما قبل الكتابة، عمل املسّودة، ا

تزويد الطالبات باملعلومات عن أهم السرتاتيجيات والتقنيات احلديثة املتبعة يف تطوير مهارة  -9
 الكتابة.  

التدرج يف شرح اخلطوات اإلساسية لكتابة املقالة وذلك عن طريق تعريف الطالبات بأهم  -10
ن مث تعريفهن هبيكلية كتابة املقالة من أصغر وحدة وصواًل املفردات املستخدمة يف عملية الكتابة وم

إىل املقالة بشكلها النهائي، بعدها إتاحة الفرصة أمامهن لتطبيق ما درسنه من خالل تطبيق 
 اهليكلية اليت تعرفن عليها على كتاباهتن.

لب القدرة على اإللمام بفن الكتابة, وتقّدم للطالب إمكانية التطبيق الكافي لمهارات تعلم تعطي هذه المناهج الطا

الكتابة, وأيضاً تعطيهم المقدرة على الكتابة من الفقرة إلى المقال بإتقان, وكتابة الجمل الصحيحة نحوياً ومعرفة 

 تراكيب الجمل ومن ثّم تطوير مهارات الكتابة لدى الطالب.



 

 
 42الصفحة 

 
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .46
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 كين الطالبات من ضبط قواعد كتابة المقالة . تم -1أ
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 المتبعة في كتابة المقاالت.
تعريف الطالبات بأهم المصطلحات المستخدمة في عملية الكتابة إضافة إلى تعريفهن بأهم أنواع  -3أ

 قاالت.الم
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 .قة القياسية ) القاء المحاضرات (الطري -

  .طريقة النص -

 طريقة العصف الذهني. -

 بعض الستراتيجيات الحديثة. -

 
 طرائق التقييم      

فية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصالتكويني( باالمتحانات اليوميةالتقويم البنائي )  -

 ، والتقويم الصفي .بات البيتية ومتابعتهاوالواج

 التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توعية الطالبات بأهمية تطوير المهارات لديهن ومنها مهارة الكتابة.   -1ج

يكليتها بمختلف الجوانب العلمية والحياتية لما لها من تأثير واضح العمل على ربط عملية الكتابة وه -2ج

 في طريقة التفكير وإسلوب الحوار الكتابي.

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف القيمية .  -
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التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  -

 اضافة الى الساعات البحثية المكتبية ،الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .خرى المتعلقالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األ -د 

 القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها نحوياً .  -1د

 اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للحوار والتواصل الكتابي.   -2د

 حيح في كتابة المقالة. اكتساب المعرفة بخصائص اللغة اإلنكليزية وكيفية إستخدامها بشكل ص -3د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Introduction: Process  2 1تشرين األول 
Writing 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
يقة القياسية الطر Pre- writing  2 2تشرين األول 

 والعصف الذهني 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
 The Structure of a  2 3تشرين االول 

paragraph 
الطريقة القياسية ، 

 طريقة النص 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
 The development of  2 4تشرين األول 

paragraph 
طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية
األداء الصفي 

 اتواالمتحان
 Descriptive and  2 1تشرين الثاني 

Process Paragraphs 
طريقة النص ، 

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  Opinion Paragraphs  2 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
 Comparison/ Contrast  2 3تشرين الثاني 

Paragraphs 
األداء الصفي  قياسية الطريقة ال

 واالمتحانات 
 Problem/ Solution  2 4تشرين الثاني 

Paragraphs 
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 The Structure of an  2 1كانون األول 
Essay 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  Outlining an Essay  2 2كانون األول  

 واالمتحانات 

 Introductions and  2  3كانون األول
Conclusions 

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص  Unity and Coherence  2 4كانون األول 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 Essay for  2  1الثاني كانون 
Examinations 

طريقة النص و 

الطريقة 

 االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 ,The Sentence: Types  2 2كانون الثاني 
Word order, Common 
mistakes 

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 :The paragraph  2  3كانون الثاني 
narrative and 
descriptive 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  Exercises  2 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  Letter Writing  2 1شباط    

 واالمتحانات

 The personal Letter  2  2شباط    
with Exercises 

الطريقة 

االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 The business Letter  2  1آذار    
with Exercises 

الطريقة 

االستنباطية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   The Literary Essay  2 2آذار    

الطريقة القياسية  The Short Story  3 3آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية  The Reflective Essay  2  4آذار     

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 The argumentative  2 1نيسان 
essay 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  The literary essay  2 2يسان  ن

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  Poetry with Exercises  2 3نيسان 

 واالمتحانات 

 Plays and Novels with  2  4نيسان 
Exercises 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

طريقة النص    2  1مايس   

 والطريقة القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل    2 2مايس  

 المشكالت 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية   ___  4و  3مايس 

 البنية التحتية  .48

 ,Academic Writing from paragraph to essay- ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
by: Dorothy E. Zemach and Lisa A. Rumisek  
-Essay and Letter Writing, by: L. G. 
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 Writing an Essay: How to Improve Your- ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Performance for Coursework and Examinations, 
by: Hennessy, Brendan. 
-Effective Academic Writing2 the short essay, by: 
Alice Savage and Patricia Mayer 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .49

حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم توفير ساعات إضافية عما هي عليه  كتابة المقالةتتطلب مادة 

 قواعد الكتابة وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس 

 ووسائل اإليضاح.
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 ساعة  30

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 يف مهكليزيةكلغة اجنبية لكي تساعداالن اللغة استخدام على الطالب تعليم من دفهال -11
القراءة والكتابة (االربعة مهاراتهوتقوية م والعبارات للمصطلحات مهوف مهمعلومات اثراء

 االشخاص خمتلف مع التواصل على مهاللغة االنكليزية يساعد وايضا تعلم ..)ث واالستماعوالتحد
 العامل حول

 تعليم الطالب كيفية استخدام قواعد اللغة االنكليزية يف احملادثة -12

املضارع واملاضي وكذلك املضارع املستمر واملاضي ( االفعال تعليم الطالب -13
 كيفية السؤال باستخدام االفعال واستخدام ادوات السؤالواستخدام الصفات والظروف و )املستمر

طبيق الكافي لمهارات , وتقّدم للطالب إمكانية التمخاطبةب القدرة على اإللمام بفن التعطي هذه المناهج الطال

الجمل الصحيحة نحوياً  بناءالفقرة إلى المقال بإتقان, ومن محادثة يضاً تعطيهم المقدرة على ال, وأمحادثةتعلم ال

 لدى الطالب. محادثةومن ثّم تطوير مهارات اللجمل ومعرفة تراكيب ا
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عرض صور وافالم قصرية للمخاطبة بني االشخاص وذلك عن طريق تعريف الطالبات   -14
 بأهم املفردات املستخدمة يف احملادثة بشكلها النهائيي

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .50

 األهداف المعرفية   -أ
 الطالبات من التمرن على المحادثة .  تمكين -1أ
تعريف الطالبات بأهم االساليب المستخدمة في المحادثة إضافة إلى تعريفهن بأهم الطرق التي  -3أ

 توءدي الى اتقان اللغة.
تعريف الطالبات بأهم االموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر على المحادثة مثل ) إسلوب الكاتب،  -4أ

 خطاء الشائعة سواء كانت قواعدية أو إمالئية، إعادة صياغة األفكار( . عالمات التنقيط، األ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية مهارة المحادثة لدى الطالبات.  – 1ب

إتاحة الفرص أمام الطلبات للعمل بشكل مستقل أو المشاركة مع بقية الطالبات أو العمل الجماعي  – 2ب

محادثة، باإلضافة إلى تعزيز التفكير ويتجسد ذلك من خالل وعي الطالبات بالصعوبات عند تطبيق ال

 التي تواجههن في إختيار المفردات، الجمل المناسبة عند الكالم. 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 

ليم طرائق التدريس التقليدية( المحاضرة ، المناقشة ، المشاهدة) وغيرها ، فضال عن استخدام التع -

المدمجوطرق التدريس الحديثة (العصف الذهني ، مهارات خارج االطار االكاديمي) تكنولوجيا التعليم 

الحديثة وبرنامج التعليم الذاتي والتعليم االلكتروني باستخدام تقنية الوسائط المتعددة منخالل 

  .طريقة النص(االنترنت

 بعض الستراتيجيات الحديثة. -

 
 طرائق التقييم      

فية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصالتكويني( باالمتحانات اليوميةالتقويم البنائي )  -

 والواجبات البيتية ومتابعتها

 التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تطوير المهارات لديهن ومنها مهارة المحادثة.  توعية الطالبات بأهمية  -1ج

العمل على ربط عملية المحادثة وهيكليتها بمختلف الجوانب العلمية والحياتية لما لها من تأثير  -2ج

 واضح في طريقة التفكير وإسلوب الحوار الكالمي.

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 . توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف القيمية  -

 

 اعتماد التعليم المدمجعن طريقاستخدام تقنية الوسائط المتعددةوالمناهج والواجبات الالصفية
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 طرائق التقييم    

االختبارات ( -٣.يعمل ضمن العماللجماعي-٢استمارة تقوم االداء وفق معيار يعتمد طبيعة المادة العلمية-

المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  المهارات العامة والتأهيلية-٤)التحريرية والشفوية

تدريب الطلبة على استعمال اساليب وطرائق التدريس الحديثة ومنها التعليم المدمج - -٥).والتطور الشخصي 

-٧تكليف الطلبة بأجراء البحوث المتعلقة بمجاالت اللغة االنجليزية كافة -٦.باستخدام تقنية الوسائط المتعددة
 الطلبة من استعمال مهاراتهم الشخصية تمكين

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على التصحيح اللغوي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة ونقدها نحوياً .  -1د

 وار والتواصل الكتابي.  اكتساب المعرفة بـاألنظمة الحديثة للح -2د

 ١د.) المهاراتالعامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي

االستعانة بمناهج االقسام المناظرة في الكليات االخرى تكون اللغة ٢د.االفادة من برنامج القسم العلمي-

التي )البصرية-السمعية(مع وسائل العرض الفني الخارجية التواصل- ٣االنكليزية من ضمن مناهجها د

 تعتمد اللغة االنكليزية
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 بنية المقرر .51

مخرجات التعلم  الساعات الشهر

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Unit 1  2 األول

Home and away 

محاضرة, تعلم 

 تعاوني,نقاش
اختبارات 

شفوية 

 يةوتحرير
 Unit 2Been  2 الثاني

there, done that ! 

محاضرة, تعلم 

 تعاوني,نقاش
اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية
محاضرة, تعلم  Discussion  2 الثالث

 تعاوني,نقاش
اختبارات 

 شفوية 
اختبار  اختبار   Monthly Exam  2 الرابع

 اليكتروني
 Unit 3  2 1الخامس

What a story 

محاضرة , تعلم, 

 شنقا
اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية
 Unit 4  2 السادس

Nothing but the 

truth 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 Unit 5  2 السابع

An eye to the 

future 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 2  Discussion  األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 Unit Six  2 ثامنال

Making it big 

الطريقة القياسية 

 وطريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 Unit Seven  2 التاسع

Getting on 

together 

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

 Unit Eight  2 العاشر

Going to 

extremes 

طريقة النص 

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة النص  Discussion  2 الحادي عشر

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 Unit Nine  2 الثاني عشر

What they used 

to be 

طريقة النص و 

الطريقة 

 االستنباطية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 Unit Ten  2 الثالث عشر 

Risking life and 

limb 

 طريقة النص

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  Review  2 الرابع عشر

 واالمتحانات 
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 نموذج وصف المقرر

 & Exercises  2 الخامس عشر

final 

examinations  

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

 البنية التحتية  .52

 - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

 Writing an Essay: How to Improve Your- مراجع الرئيسية )المصادر(  ـ ال2
Performance for Coursework and Examinations, 
by: Hennessy, Brendan. 
-Effective Academic Writing2 the short essay, by: 
Alice Savage and Patricia Mayer 

 ،ت العلمية) المجالع التي يوصى بها اـ الكتب والمراج

 ....  (، التقارير 
 

 https://www.adelaide.edu.au/engli مواقع االنترنيت ....، ب ـ المراجع االلكترونية
shfor-uni/tenses-in-academic-
writing/ 

 https://elt.oup.com/student/head
way/beg/test_builder?cc=us&selLa
nguage=en 

 https://ptetutorials.com/samplequ
estions/listening-multiple-
choicequestion-single-answer 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .53

توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة أساسية في فهم  المحادثةتتطلب مادة 

 وتطبيق المخاطبة وضبطها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

 وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس

 ووسائل اإليضاح.

 اللطلبة اللغویة المعلومات لزیادة المدمج التعلیم واستخدام والمحادثة الصوت مختبرات بإضافة المقرر اثراء 
 الطلبة مستوى لتحسین االجنبیة الجامعات في تدرس التي المناھج من االفادة

https://www.adelaide.edu.au/englishfor-uni/tenses-in-academic-writing/
https://www.adelaide.edu.au/englishfor-uni/tenses-in-academic-writing/
https://www.adelaide.edu.au/englishfor-uni/tenses-in-academic-writing/
https://elt.oup.com/student/headway/beg/test_builder?cc=us&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/beg/test_builder?cc=us&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/headway/beg/test_builder?cc=us&selLanguage=en
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 وصف المقرر

 

 

 كلية المنصور الجامعة المؤسسة التعليمية .89

 كليزيةقسم اللغة االن    / المركز علمي القسم ال .90

  Poetry اسم / رمز المقرر .91

 قاعة الدرس أشكال الحضور المتاحة .92

 2022-2021 الفصل / السنة .93

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 24/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

  :أهداف المقرر .96

  تمكين الطالب من االلمام باساسيات الشعر الرومانسي والفكتوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقت

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛وصف البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .54

  هداف المعرفية األ -أ
 دراسة وتحليل نماذج مختارة من قصائد لشعراء العصرين الرومانسي والفكتوري -1أ

 أ
 
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االستجابة لفهم النصوص الشعرية – 1ب

 المقدمةالقدرة على مناقشة االفكار  – 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة القاء المحاضرات 
 

 
 طرائق التقييم      

1 .Exams 
2.Daily participation 
 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تميز -1ج

 القدرة على التقييم  -2ج

 القدرة على االستجابة للمعلومات -3ج

 االستقبال للمعلومات  -4ج

  
 ئق التعليم والتعلم طرا    

 القاء المحاضرات

 

 
 طرائق التقييم    

exams 
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التأهيلية العامة و المهارات –د 

.) 

 القدرة على فهم المادة  -1د

 التميز -2د

 االستجابة -3د

 التركيز   -4د
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 بنية المقرر .55

األسب

 وع
الساعا

 ت
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
مخرجا

 ت التعلم
طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 4 Romanticism   القاء

 المحاضرات
exams 

2 4 Historical 

background 

 = = 

3 4 Cultural and 

Social 

Background 

 

 = = 

4 4 William 

Blake 

 = = 

5 4 London  = = 
6 4 Wordsworth  = = 
7 4 She Dwelts 

Among the 

Untrodden 

ways 

 = = 

8 4 Coleridge  = = 

9 4 Kubla 

Khan 

 = = 

10 4 Shelley  = = 
11 4 Ode to the West 

Wind 
 = = 

12 4 Keats  = = 
13 4 Ode to a nightingale  = = 
14 4 Byron  = = 

15 4 She walks in beauty  = = 
16 4 Literary evaluation  = = 

      
17 4 Victorian Poetry  = = 
18 4 Historical 

Background 
 = = 

19 4 Cultural and Social 

Background 
 = = 

20 4 Tennyson  = = 
21 4 Crossing the Bar  = = 
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 البنية التحتية  .56

  THE PENGUIN BOOK OF ENGLISH ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

VERSE . 

BY : JOHN HAYWARD . 

 :VICTORIAN Poetry )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

AN Anthology 

BY DHIA AL-JOBOURI AND 

OTHERS 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
The Victorian Web 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .57

 ليزيةبأستخدام مصادر خارجية المتقدمة في تدريس اللغة االنك  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

22 4 =  = = 
23 4 Robert Browning  = = 
24 4 Prophyria’s lover  = = 
25 4 Prophyria’s lover  = = 
26 4 Literary evaluation  = = 
27 4 =  = = 
28 4 Critical analysis  = = 


