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 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 المرحلة االولى  –اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

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

 عملي: ال يوجد 

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. 
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 أهداف المقرر .8

 تزويد الطلبة ابملفاهيم االساسية لالزمنة املختلفة ملساعدهتم على تطوير مهاراهتم     - أ

 متكني الطلبة من ادارة حماورات واحاديث ابللغة االنكليزية خارج الصف  -ب

 تطوير مهارات الطلبة  يف كتابة قطع انشائية هلا عالقة مبواضيع عامة خمتلفة   -ج

والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة من استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة اىل جماالت البحث العلمي  -د
   يسهم يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 االزمنة االساسية المختلفة تمكين الطالب من معرفة   -1أ         

 معرفة الطالب االزمنة وامكانية استخدامها خالل المحادثات او كتابة القطع االنشائبة   -2أ

 من استخدام حروف الجر المختلفة  تمكين الطالب   -3أ

 تمكين الطالب من كتابة االرقام والتواريخ بصورة صحيحة   -4أ
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 القدرة على كتابة قطعة انشائية لها عالقة بمواضيع عامة وبزمن محدد  – 1ب 

 القدرة على استخدام المادة الخاصة باالزمنة وحروف الجر وتطبيقها في المحادثات العامة   - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 التكنولوجيا الحديثة للتعليم وتشجيع الطلبة على المشاركة في الحوارات الجماعية استخدام  -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي وتشكيل المجاميع لمناقشة المواضيع ذات العالقة بالمادة المقررة   -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة في مناقشة المادة خالل فترة المحاضرة   - 2

 الواجبات البيتية  - 3



 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  تمكين الطالب  -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

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

   لدى الطلبة وحثهم على النشاط وااليجابية توليد الحاجة الذاتية للتعلم -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 التقليدية المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل  -1

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -2
 خلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة  -3

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظري )اليومية و االختبارات       

 

 

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

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -2د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة تمكين الطلبة من استخدام المعلومات   -3د 

 



 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
New headway Plus / Beginner Student's Book by 
John and Liz Soars, 2012 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 1 
مراجعة الطالب لالزمنة  

المختلفة والتمرت على  

 المحاورة 

Review of tenses, 
practicing 

conversation 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 1 
الطالب من تمكين 

السؤال عن ما يخص  

 الحياة اليومية

Asking questions, daily 

life   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 1 
معرفة الطالب لالفعال  

 المختلفة والفرق بينها
Am, are, is, my, your, 

he, she, his, her   المحاضرة = 

4 1 

تمكين الطالب من 

استخدام ومعرفة االجوبة  

الجمل  القصيرة ونفي 

 المثبتة 

Short answers, making 

negatives   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

5 1 
معرفة صفات التملك  

 has ,haveوالفعلين 

Possessive adjectives, 

has, have 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 1 
صياغة الجمل التي 

تتضمن صفة متبوعة 

 باسم

Adjectives + nouns   المحاضرة 
= 

7 1 

المضارع البسيط  

 ,I, we, youوالفاعل 
they    واستخدامها في

 الجمل  

Present simple (I, we, 

you, they) 
 المحاضرة  

= 

8 1 
 aو  an   الفرق بين

واستخدامها في جمل  

 مختلفة

A and an   المحاضرة 
= 

9 1 

تمكين الطالب من 

اجراءمحاورة او اعطاء  

امثلة تتضمن صفة  

 متبوعة باسم 

Adjective + noun   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

10 1 
المضارع البسيط مع  

he , she 
Present simple ( he, she)   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 1 
كيفية صياغة السؤال  

 ونفيه
Questions and negatives   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 1 
معرفة الضروف  

الخاصة بالتكرار او عدد  

 المرات 

Adverbs of frequency 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 1 
معرفة ادوات السؤال  

المختلفة واستخدامها في  

 جمل مفيدة 

Question words 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 1 
معرفة الضمائرالمختلفة  

 والفرق بينها
Pronouns   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

15 1 
المحاضرة +   this ,that This and thatالفرق بين 

 مناقشة 
= 



  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

وشرح اللغة االنكليزية  مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم 

 للمبتدئين 
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باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

باالعتماد على وجهة نظر وراي استاذ المادة باتباع اساليب   %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

وتقنيات حديثة لتطوير المنهج. اضافة الى ذلك تشكيل مجاميع صغيرة للتمرن على المحاورة في مواضيع  

 ما بعده. مختلفة خالل وقت الدرس و 

 

 

 


