وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــويم العــــلمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة-:بغداد
القسم العلمً فرع العلوم النظرٌة
تارٌخ ملئ الملف 2017/1 /11
التوقٌع

التوقٌع

اسم رئٌس القسم أ.م.د نعٌمة زٌدان

اسم المعاون العلمً ا.د بشرى كاظم

التارٌخ التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
أ.م.د زٌنب عبد االمٌر
التارٌخ
التوقٌع

مصادقة السٌد العمٌد

وصف البرنامج األكادٌمً
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا انجازا مقتضيا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم
المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة
ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
1
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 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامج األكادٌمًأو المهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى
 برنامج االعتماد المعتمد المؤثرات الخارجٌةاألخرى
 تارٌخ إعداد الوصف أهداف البرنامجاألكادٌمً

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
فرع العلوم النظرٌة
اللغة االنكلٌزٌة
بكالورٌوس
اخرى
Head way plus/
new English Course
12/1/2017
Introducing English skills
Introducing sports and games

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1معرفة مهارات اللغة االنكلٌزٌة
أ -2معرفة االلعاب الرٌاضٌة باللغة االنكلٌزٌة
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب -1مهارة القراءة
ب -2مهارة الكتابة
ب -3مهارة المحادثة
 -4مهارة االصغاء
طرائق التعلٌم والتعلم
التعلم الجماعً (الفرقً) -التعلٌم التعاونً
طرائق التقٌٌم

تحرٌرٌة – شفوٌة – جماعٌة – فردٌة

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1التمٌٌز
ج -2النقد
ج -3ابداء الراي
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
تعلم اجتماعً – تعلم جماعً (فرقً)
طرائق التقٌٌم
تحرٌري – شفوي-جماعً – فردي
د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د -1تمٌز االلعاب الفردٌة والفرقٌة واالولمبٌة
د -2كتابة والقراءة بشكل جٌد
د -3
د -4
طرائق التعلٌم
تعلم اجتماعً فرقً -فردي
طرائق التقٌٌم
شفهً

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

االولى

- 12التخطٌط للتطور الشخصً

اسم المقرر أو
المساق
اللغة االنكلٌزٌة

الساعات المعتمدة
عملً
نظري
 2ساعة

تطوٌر اللغة االنكلٌزٌة بمهاراتها –تمٌز االلعاب الرٌاضٌة

- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
مركزي

- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
Oxford course- textbook

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد
حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .
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 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم/رمز المقرر أشكال الحضور المتاحة -الفصل  /السنة

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
فرع العلوم النظرٌة
اللغة االنكلٌزٌة
اسبوعً
اول-ثانً2017/
 2ساعة باالسبوع
2017 /1 /12
معرفة مهارات اللغة االنكلٌزٌة
معرفة االلعاب الرٌاضٌة (تجهٌزات –مهارات -المالعب وقٌاساتها-
عدد الالعبٌن بكل لعبة – التحكٌم – ومظام التسجٌل)

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1معرفة مهارات اللغة االنكلٌزٌة
أ -2معرفة االلعاب الرٌاضٌة
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب -1مهارة القراءة
ب -2مهارة الكتابة
ب -3مهارة المحادثة
ب -4مهارة االصغاء
طرائق التعلٌم
تعلم جماعً -تعلم فردي

طرائق التقٌٌم
تحرٌري ( جماعً – فردي ) شفهً ( جماعً – فردي)

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1التعاون بالمعرفة
ج -2مشاركة المعلومة
ج -3تصحٌح جماعً
ج -4النقد وابداء الراي
طرائق التعلٌم والتعلم
جماعً
طرائق التقٌٌم
شفهً
د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1نقل المعلومة للجماعة والصف
د -2مشاركة والتعاون الجماعً
د -3
د -4
 -11بنٌة المقرر
األسبوع

الساعات

االول

 2ساعة

مخرجات التعلم
المطلوبة
معرفٌة -
مهارتٌة

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة
 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ,التقارٌر).....,
ب  -المراجع االلكترونٌة,مواقع االنترنٌت....
 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً

اسم الوحدة/أو
الموضوع
اللغة االنكلٌزٌة

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

جماعً –فردي

تحرٌري –
شفهً

Head way plus
New English Course
مشاهدة افالم باللغة االنكلٌزٌة

لم تسمح الوزارة باي تطوٌر للمادة الن االختصاص ( التربٌة البدنٌة ) حددت ب  %40والبرنامج المفروض
من الوزارة مطول وٌحتاج لوقت اطول من الفترة المحددة واعتمدنا على المساعد المقرر لنا .

