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 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 التارٌخ

 التوقٌع 

 

   مصادقة السٌد العمٌد

 



 وصف البرنامج األكادٌمً

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن البرنامج

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات  المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرية  المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج األكادٌمً أو  -3
 المهنً

 اللغة االنكليزية 

 بكلوريوس علوم رياضة  اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 مقررات 

  Headway Plus ( intermediate level) برنامج االعتماد المعتمد -6

 New English Course المؤثرات الخارجٌة األخرى -7

 2019?12?17 تارٌخ إعداد الوصف -8

 تعليم اللغة االنكليزية  أهداف البرنامج األكادٌمً -9

  

  

  

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
 األهداف المعرفٌة  - أ

 القراءة -1أ 
 الكتابة - 2أ 
 المحادثة - 3أ 
 االستماع-4أ 
 المفردات -5أ 
 -6أ 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 الفراءة - 1ب 
 الكتابة -2ب 
 المحادثة -3ب 

  طرائق التعلٌم والتعلم

 
 التعلم الفرقً او الجماعً والتقلٌدي

 

 طرائق التقٌٌم

 
 تحرٌرٌة وشفهٌة 

 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 التعلم الجماعً - 1ج 
 حل المشكالت - 2ج 
 التحلٌل المنطقً وابداء الرائ -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم



 
 التعلم الفرقً او الجماعً والتقلٌدي

 

 طرائق التقٌٌم

 
 تحرٌرٌة وشفهٌة 
 فردٌة وجماعٌة 

 

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 القراءة -1د 
 الكتابة -2د 
 -3د 
 -4د 

 طرائق التعلٌم

 
 التعلم الفرقً او الجماعً والتقلٌدي

 

 طرائق التقٌٌم

 تحرٌرٌة وشفهٌة 
 

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

  ساعة  Eng 4 English  2 الرابع 

     

     

     

     

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 التعاون مع الجماعة وابداء الرائ والقدرة على التحلٌل المنطقً 

 
 
 

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

 
 وفق الخطة الموضوعة 

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

Headway Plus (intermediate level) , New English Course, Net Works 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10

 األهداف المعرفٌة  - أ
 -1أ 
 -2أ 



 

 

 

 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 

 -3أ 
 - 4أ 
 -5أ 
 -6أ 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

 -1ب 
 -2ب 
 -3ب 
 -4ب 

 طرائق التعلٌم

 
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 -1ج 
 -2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 
 

 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

 -1د 
 -2د 
 -3د 
 -4د 



 

  المؤسسة التعلٌمٌة -1

  المركز/القسم العلمً -2

  رمز المقرر/اسم -3

  أشكال الحضور المتاحة -4

  السنة/ الفصل  -5
  (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

  تارٌخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

  

  

  

  

  

 

 بنٌة المقرر- 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

      

      

      

      

      

      

 

 البنٌة التحتٌة- 12

  Headway Plus (intermediate level) الكتب المقررة المطلوبة -1

  New English Corse (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....,التقارٌر,العلمٌة 

Net Works  

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

  College of Physical Education and Science Sport انمؤسسح انرعهيميح .1

  Theoretical Department انمزكز / عهمي انقسم ال .2

  English رمز انمقزر/ اسم  .3

  2hours weekly أشكال انحضىر انمراحح .4

 courses 2 انسنح/ انفصم  .5

  hours 2 (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

 5/10/2018 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انمقزر .8

The textbook helps the students to read, write and use the vocabulary in 

appropriate way in speaking. Also, the students should know the sports and 

games with their equipment as their specialist in the college.  

 

 

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

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

 ؛.البرنامج



 

 

 

 

 

 

  وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييممقزرمخزجاخ ال .10

 هذاف انمعزفيح األ- أ

  reading-1أ

  writing-2أ

  speaking- 3أ

  listening-4أ

 - 5أ

 -  6أ

 .مقزر انخاصح تاليحانمهاراخاألهذاف -  ب 

  vocabulary –1ب

  pronunciation –2ب

  every day speaking –3ب

 -    4ب

      طزائق انرعهيم وانرعهم 

Cooperative learning by using the groups in learning and testing  

 

 



 

      طزائق انرقييم 

 

Oral test, written test, sport test, project preparation  

 

 

 األهذاف انىجذانيح وانقيميح - ج

  the students can cooperate with the groups-1ج

 the students can learn by themselves from the groups and the-2ج

classmate  

  the students can express their opinion freely-3ج

 the students like the subject by using games and pictures during the-  4ج

lectures.   

 

     طزائق انرعهيم وانرعهم 

Cooperative learning . motivate the students to work with each other for the 

knowledge   

 

 

    طزائق انرقييم 

Oral, written,and sports tests 

 

 

 



 

. (انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي  )انمنقىنح انرأهيهيح انمهاراخ انعامح و- د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -   4د



 تنيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح

أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع

طزيقح  طزيقح انرعهيم

 انرقييم

1,2 2 hours Introduce the 

sports  

Instruction 

lecture  

Cooperative 

learning 

Oral, 

written 

2,3 2 hours Reading, 

speaking 

Sport and Games 

Introduction  

= = 

4,5  2 hours Reading, 

listening  

Unit 1: It’s a 

wonderful world 

= = 

6,7 2 hours Reading , 

writing  

Unit 2:Get 

happy 

= = 

8,9 2 hours Reading, 

speaking 

Unit 3:Telling 

tales  

= = 

10,11  2 hours Reading, 

listening 

Unit 4:Doing the 

right thing 

= = 

12,13 2 hours Reading, 

listening 

Unit 5: On the 

move 

= = 

14,15  2 hours  Examination   = 

16,17 2 hours Reading, 

listening 

Unit 6: I just 

love it! 

= = 

18,19 2 hours Reading, 

listening 

Unit 7: The 

world of work 

= = 

20,21 2 hours Reading, 

speaking 

Unit 8:just 

imagine  

= = 

22,23 2 hours Reading, 

listening 

Unit 9:Getting 

on together  

= = 

24,25 2 hours Reading, 

listening 

Unit 

10:Obsessions  

= = 

26,27 2 hours  Sport and Games   = 



 انثنيح انرحريح  .12

   Headway plus, Intermediate level ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

 New English Course   (انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

 اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها                

  (.... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح ) 

Sport Dictionary Picture  

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

.... 

Net work 

 

 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي  .13

 

Using Educational cards and visual adds   

 

 

 

 

28,29 2 hours  Sport and Games = = 

30 2 hours  Examination    


