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 1الصفحة  

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ف لكل مقرر ضمن الربانمجإذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وص مربهناً عما

 

 اآلداب كلية   المؤسسة التعليمية .1

 الترجمة / المركز    علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 المهني  
النحو األنكليزي)  (أساسيات 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية   .4

   :راسي  النظام الد .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 مقررات

  المعتمد    برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 2019 -  2018   تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعليم الطلبة القواعد األساسية للنحو األنكليزي ومقارنتها بقواعد النحو المماثلة وذلك لتيسير عملية  )

والمبني للمجهول وغيرها من  والى اللغة العربية. تتمثل هذه القواعد باألزمنة وأقسام الكالم    الترجمة من 
 (  التراكيب التي ينبغي لمن يتصدى لعملية الترجمة معرفتها.

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامج مخرجات ال .10

  االهداف المعرفية   -أ
 االستيعاب -ب 
 الربط  -ت 
 االستنتاج -ث 
 االدراك -ج

 ها في اللغة العربيةللتركيب األنكليزية ومقارنتها بمقابالتمعرفة الطريقة الصحيحة    -د
      بين اللغتين المصدر والهدف .  اللغوية    األختالفاتفهم    -هـ

   قواعد النحواألنكليزي وأستيعابها جيدا.إدراك أهمية ذلك في فهم    -و          
 



  
 2الصفحة  

 
  

 مج  برنالخاصة بالا  يةالمهارات  األهداف  –ب  
 المقارنة  1ب  
 البحث -  2ب  
   النحويةتطوير المهارات     -  3ب  

   في اللغتين المصدر والهدف  ةالصحيح  القواعدالتطبيق: تطبيق    - 4ب       
 

 
 طرائق التعليم والتعلم        

 
 والوسائل التوضيحية  و, تمارين,  عروض ال)بور بوينت( وافالم الفيديمحاضرات, مناقشات,  

 
 
 

   ق التقييمطرائ      

 
 التحريريةاالمتحانات   -
 لصفي ومشاركاته في الفعاليات المختلفة تقويم الطالب من خالل اداءه ا -
 العمل الجماعي -
   

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
 المقارنةمهارات   -1ج          

 المراجعة  فعالياتمهارات  المشاركة الفعلية في العمل الجماعي و  -2ج

 
 

 م  تعليم والتعلطرائق ال    

 
 طالبتقديم محاضرات مصغرة من قبل الاسئلة, مناقشات,  

 
 
 
 طرائق التقييم      

 

 تقويم االجابات التحريرية والشفوية
 

 



  
 3الصفحة  

 
  

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

 االصغاء المستمر  -1د
 -2د

 -3د
 -4د    
 
 
 
 
 طرائق التعليم والتعلم            

 

 تحليل نماذج لغويةت,  محاضرات, مناقشا
 
 

 طرائق التقييم            

 

 االمتحانات التحريريه -
 تقويم الطالب من خالل اداءه الصفي ومشاركاته في الفعاليات المختلفة  -
 العمل الجماعي -
 االمتحان الشفهي -
 

 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي      نظري       

 English Grammar  األولى
in Use                     

3  

     

     

     

     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 



  
 4الصفحة  

 
  

 
 
 

 المعهد(تعلقة بااللتحاق بالكلية أو  األنظمة الم  ع)وضمعيار القبول   .13

 
 قبول خريجين, اختبار, مقابلة

 
 مركزي + مقابلة   قبول

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

   English Grammar in Use:  االكتاب المنهجي  

 .  ومصادر الكترونية  النحو األنكليزي  عن باالضافة الى مصادر مختلفه    

 



  
 5الصفحة  

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 خاضعة للتقييمى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج اليرج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف   ة  يالمعرفاألهداف  

 برنامج  الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 ية والقيم
والتأهيلية  ارات العامة  المه

المهارات األخرى   )المنقولة

لية التوظيف المتعلقة بقاب

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  √ √    √   √ √   √ √ √ اساسي أساسيات    األولى

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة  

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلداب كلية   المؤسسة التعليمية .1

 الترجمة      / المركز علمي  القسم ال .2

 نحو انكليزي /  أول اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل   الفصل / السنة .5

 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية   .6

 2019/   2018 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف المقرر .8

الترجمة قادرين على الترجمة من والى اللغة العربية بصورة صحيحة خالية من    اعداد طلبة في اختصاص

 .  الهفوات النحوية

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.10



  
 7الصفحة  

 
  

  هداف المعرفية  األ  -أ

   مقرر. لخاصة بالا  يةالمهاراتاألهداف    -ب  
    1ب
  2 –     

 طرائق التعليم والتعلم        

 
 

 مناقشات,    محاضرات,
 

 
 طرائق التقييم        

 
 االمتحانات التحريريه -
 تقويم الطالب من خالل اداءه الصفي ومشاركاته في الفعاليات المختلفة  -
 العمل الجماعي -
 

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج
 -1ج
 -2ج
 -3ج

    -4ج
   

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 من قبل الطالبتقديم محاضرات مصغرة  اسئلة, مناقشات,  

 

 
 طرائق التقييم      

 تقويم االجابات التحريرية والشفوية
 
 
 

 



  
 8الصفحة  

 
  

 

 البنية التحتية  .12

     English Grammar in Useاالكتاب المنهجي   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
واالنترنت   باالضافة الى مصادر مختلفه من كتب    

 .Murphy, R. (1994). English Grammar in use )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية  2
Cambridge: Cambridge University Press.                         
                            

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,....  )  

 Other Grammar books and related educational videos. 

 

بـ  المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

https://www.britishcouncil.org/ 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية  العامة و  المهارات  -د  
 -1د
 -2د
 -3د
     -4د

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم   الساعات األسبوع
 المطلوبة

حدة / أو  اسم الو
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات   3
 باالسبوع

ساعة   90
 بالسنة

 االمتحانات المحاضرة النحو األنكليزي  

اسئلة,     

مناقشات, 

العاب 
جماعية 

وفردية 

لغرض 

 المراجعة

عروض  
 بوربوينت

ويم  تق
االجابات  
التحريرية  
 والشفوية

 

      
      
      
      
      


