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  ۱الصفحة   
  

 : وصف البرنامج األكاديمي
اً ألهم خص�ائص البرن�امج ومخرج�ات ال�تعلم المتوقع�ة بمقتض إيجازا يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا

ويص�احبه . من الطال�ب تحقيقه�ا مبرهن�اً عم�ا إذا ك�ان ق�د حق�ق االس�تفادة القص�وى م�ن الف�رص المتاح�ة 
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

  البصرةجامعة  المؤسسة التعليمية .۱

 اللغة االنجليزيةسم ق /  اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  المركز/  علميالقسم ال .۲

 بكالوريوس  اسم البرنامج األكاديمي  .۳

 تربية في اللغة األنجليزية  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .٤

 :النظام الدراسي  .٥
 سنوي أخرى/مقررات /سنوي 

 ضمان الجودة المعتمد برنامج االعتماد .٦

 القبول المركزي للطلبة المؤثرات الخارجية األخرى .۷

 ۱/۱۰/۲۰۱۷ تاريخ إعداد الوصف .۸

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹
 :البرنامج األكاديمي الى يهدف 

 خريج مؤهل للتحدث والحوار بلغة إنجليزية سليمة في المواقف المختلفةإعداد  - أ
 خريج مطلع ومستوعب لماهية علم اللغة وفروعه وتطبيقاته وعالقته بالعلوم األخرىإعداد  - ب
اإلط��الع والمعرف��ة باألجن��اس األدبي��ة المختلف��ة لمختل��ف الحق��ب خ��ريج عل��ى ق��در ع��ال م��ن إع��داد  - ت

 .التأريخية ضمن السياقات الفنية والثقافية
 التفكير الناقد للطلبة وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إجراء النقاشات المنطقية تطوير  - ث
 ت اللغة األنجليزية األساسيةخريج مؤهل لتدريس مهاراإعداد  - ج

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .۱۰

  المعرفية  األهداف - أ
 . إعداد خريج مؤهل للتحدث باللغة األجليزية بطالقة- ۱أ
 .إعداد خريج مؤهل للتعبير كتابياً عن مواقف مختلفة بلغة سليمة - ۲أ
 .يمكنه من إستخدام كفائته األنجليزية في مجال األعمالذو وعي لغوي عال إعداد خريج  -۳أ
 .يس وتفحص األجناس األدبية والثقافية لعصور مختلفةإعداد خريج مؤهل لقراءة وتدر -٤أ



  ۲الصفحة   
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف - ب 
 .الشفاهية والكتابيةتواصل خريج يمتلك مهارات الإعداد  – ۱ب 
 .خريج يمتلك مهارات األستيعاب والتفكير الناقدإعداد  – ۲ب 

 .إعداد خريج يمتلك مهارات البحث العلمي - ۳ب              

 طرائق التعليم والتعلم

 )طريقة المحاضرة( التعليم المتمركز حول األستاذ  -۱
 ) طريقة التعليم التواصلي(التعليم المتمركز حول الطالب   -۲
 واسطة الحوارطريقة التعليم ب -۳
 ـ الطريقة األستكشافية ٤

 طرائق التقييم

 الواجبات المنزلية وكتابة التقارير  -۱
 اإلمتحانات القصيرة  -۲
 . إمتحانات نهاية كل فصل دراسي واألمتحان النهائي -۳

 .الوجدانية والقيمية  األهداف - ج 
 .إستخالص الدروس األخالقية من األعمال األدبية -۱ج
 .تعزيز وتنمية قدرات الطلبة على التعامل مع األختالفات الثقافية -۲ج
 لحس الوطنيتنمية وتعزيز ا  -۳ج
 غرس أخالقيات مهنة التعليم -٤ج

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة الحوار -۱
 طريقة المحاضرة  -۲

 طريقة اإلستكشاف -۳

 طرائق التقييم

 الواجبات المنزلية    -۱
 كتابة التقارير   -۲
 قوائم التدقيق   -۳

 



  ۳الصفحة   
  

 ) والتطور الشخصي المتعلقة بقابلية التوظيف المهارات األخرى ( المنقولة التأهيليةالعامة و المهارات -د 

 .مهارات التواصل الشفاهي  -۱د
 مهارات الكتابة  -۲د
 مهارات اإلصغاء واألستيعاب -۳د

 ـ مهارات التفكير الناقد٤د

 ـ مهارة المبادرة٥د

 ـ مهارة حل المشكالت٦د

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المحاضرة -۱
 طريقة الحوار -۲
 اإلستكشافطريقة   -۳
 طريقة حل المشكالت -٤

 طرائق التقييم

 الواجبات المنزلية  -۱
 كتابة التقارير -۲
 العرض/ األلقاء  -۳
 قوائم التقييم  -٤

 بنية البرنامج .۱۱

المرحلة 
 الدراسية

رمز المقرر أو 
 اسم المقرر أو المساق المساق

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

  

EG 101 English Grammar (1) ۲ ۱ 

EP 102 Phonetics ۲ ۱ 
EC 103 Composition (1) ۲ ـ 

ERC 104 Comprehension (1) ۲ ـ 



  ٤الصفحة   
  

 

EConv 105 Conversation (1) ۲ ـ 
EIT 106 An Introduction to English 

Literature ۳ ـ 

 

EG 201 English Grammar  ۲ ۱ 
EPhon. 202 English Phonology  ۲ ۱ 

EC 203 Composition  ۲ ـ 
EF 204 Fiction  ۲ ـ 
EP 205 Poetry (1) ۲ ـ 
ED 206 Drama (1) ۲ ـ 

ERC 207 Comprehension (2) ۲ ـ 
EConv 208 Conversation (2) ۲ ـ 

 

EG 301 English Grammar (3) ۲ ۱ 
ELing. 302 Linguistics (1) ۳ ـ 
EConv. 303 Conversation (3) ۲ ـ 
EEW 304 Essay Writing ۲ ـ 
EN 305 Novel (1) ۳ ـ 
ED 306 Drama (2) ۳ ـ 
EP 307 Poetry (2) ۲ ـ 

ETM 308 English Language 
Curricula and Teaching 

Methods 
 ـ ۳

ERW 309 Research Writing ۲ ـ 

 

EG 401 English Grammar (4) ۲ ۱ 
ELing. 402 Linguistics (2) ۳ ـ 

EN 403 Novel (2) ۳ ـ 



  ٥الصفحة   
  

ED 404 Drama (3) ۳ ـ 

 

EP 405 Poetry (3) ۲ ـ 
ET 406 Translation ۲ ـ 

ERP 407 Research Project ۲ ـ 
EOP 408 Observation and Practice ۲ ـ 

ELTE 409 Language Testing and 
Evaluation ۲ ـ 

 
 

 والساعات المعتمدة الشهادات  .۱۲
 البكالوريوس تتطلب درجة 

 التخطيط للتطور الشخصي .۱۳

 األفكارية وكيفية تطبيق لدوره في حياته العم أداءالمساهمة في بناء شخصية الطالب بشكل يساعده على  -
 .. فاعال في المجتمع  التي اكتسبها خالل دراسته ليكون عنصرا والمهارات

 

 ) المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض (معيار القبول  .۱٤

 القبول المركزي  -

 .المعلمين المجازين من قبل وزارة التربية -

 نافسة ـالتقديم المباشر للدراسات المسائية حسب المعدل والم
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٥

 ) االنترنت( مصادر شبكة المعلومات الدولية  -الكتب المساعدة   -الكتب المنهجية -
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