
 نموذج وصف المقرر

 

 2اللغة االنكليزية لمادة : ا

 املرحلة : الثالثة / فيزايء طبية و عامة

 
 

 مدرس املادة : 
 االستاذ املساعد الدكتور مهدي امحد حممد

 

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

    2اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة   1نظري:

 

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

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

 البرنامج. 



 10/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

    املبادئ االساسية للغة االنكليزيةتقوية  - أ

   األفعال الشرطيةمعرفة قواعد الزمن املاضي و  -ب

 ممارسة الكتابة والقراءة والتحدث -ج

 القدرة على كتابة التقارير واملقاالت     -د

 القدرة على احملاورة     -ه

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 على ممارسة اللغة االنكليزية  تمكين الطالب   -1أ

 معرفة الطالب من استخدام القواعد الصحيحة       -2أ

 على الكتابة   تمكين الطالب   -3أ
 ممارسة الطالب على المحاورة     -4أ
 تمكين الطالب على القراءة   -5أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي الستخدام القاعدة الصحيحة    - 1ب 

 القدرة على الكتابة عن مواضيع مختلفة   – 2ب 

 القدرة على التواصل والمراسلة    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي والكتابة عن مواضيع متنوعة     -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية والمقاالت   - 3



 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج

   تشجيع ودعم االعمال التطوعية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -1

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -2
 كتابة المقاالت   -3

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف المعرفة المكتسبة   -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 

 



 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Intermediate student’s book + Workbook with key, Liz 

and John Soars 

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع   (ب 

 االنترنيت ،.....
 مادة اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

 ما ذكر اعاله 2 1
Past simple    + المحاضرة

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
 Past continuous   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
 Number and dates, 

Writing 

المحاضرة +   

 مناقشة 
= 

4 2 
 Decimals and percentage   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 2 
 Past perfect, speaking   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
 Past passive, writing    + المحاضرة

 = مناقشة 

7 2  
Present perfect, reading    + المحاضرة

 = مناقشة 

8 2  
Modal verbs 1; obligation 

and permission, 

nationality words 

المحاضرة +   

 = مناقشة 

9 2  
Modal verbs 2; obligation 

and permission, request 

and offers 

المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2  
Modal verbs 3; obligation 

and permission, reading 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2  
Model verbs 1; 

probability, vocabulary 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2  
Model verbs; probability 

2, writing 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      



 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ادة باالعتماد على المصادر المعتمدة.للمومواضيع حديثة أضافة مفردات  -

 استخدام االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب.  -

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات  -

 العلمية والختصار الوقت. 

 

 

 


