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 جامعة كربالء المؤسسة التعليمية .1
 قسم اللغة االنكليزية القسم العلمي / المركز  .2
اسم البرنامج األكاديمي  .3

 او المهني
 لغة انكليزية

 بكلوريوس لغة انكليزية اسم الشهادة النهائية  .4
 النظام الدراسي : .5

 سنوي / مقررات / أخرى
 سنوي

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد .6
 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى .7
 البرنامج األكاديميأهداف  .8
 اعداد مالكات قادرة على تدريس اللغة اإلنكليزية في المدارس الثانوية مؤهلة ومزودة باالدوات وطرائق التدريس الحديثة .1

 .تنمية المالكات التي تسهم في تطوير الهيأة التدريسية في الجامعة في تخصص األدب واللغة اإلنكليزية .2

للتعليم المتوسط و االعدادي لهم القدرة على تدريس مفردات اللغة االنكليزية في تلك الحلقات اعداد جيل من المدرسين  .3

 . التعليمية

 . تمكين الطلبة من مراجعة و ترسيخ و تطوير و تعميق ما اكتسبوا من مهارات لغوية في المراحل الدراسية السابقة .4

 . ن و ما يسمعون في اللغة االنكليزية خارج حدود الدراسة السابقةتمكين الطلبة من االعتماد على انفسهم في فهم ما يقرأو .5

 . خلق الشخصية الطالبية المتوازية سلوكيا و انفعاليا .6

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 

 االهداف المعرفية - أ

وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر 

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 البرنامج

 



 في تدريس الطالب.امتالك خريج قسم اللغة االنكليزية القدرة على االثراء العلمي  ــ1أ  
 القدرة على التفكير بصورة نقدية و معرفية. ــ2أ  
 ان يكون الطالب قادر على استخدام المهارات االربعة للغة االنكليزية و بشكل صحيح. ــ3أ  
 ة على ابداء الكفاءة المهنية العالية.التمسك باخالقيات ممارسة المهنة و القدر  ــ 4أ  
 ان يكون الطالب ملمآ باستخدام التقنياة الحديثة في تدريس اللغة االنكليزية ــ5أ  
 ان يكون الطالب قادر على ربط المادة العلمية بالخبرات السابقة و الحياة العامة ــ6أ  
 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج - ب

 القدرة على تطبيق نظريات التعليم و التعلم في الفصل الدراسي. ــ1ب
 تحليل المشاكل التي قد تصادف الطالب في الفصل الدراسي و حلها. ــ2ب
 االستقصاء العلمي و التقويم. ــ3ب

 طرائق التعليم والتعلم     
, و اهم هذه الطرق هي )المحاضرات النضرية و العملية, المناقشة و الحوار, الزيارات  تتعدد طرائق التعليم و التعلم في قسم اللغة االنكليزية

 الميدانية, الحلقات النقاشية, بحوث الطلبه للمرحلة المنتهة(

 طرائق التقييم    
 مناقشة بحوث التخرج .1
 االمتحانات الشهرية و اليومية .2
 االنشطة العلمية .3
 الطالباالنشطة االصفية التي يقوم بها  .4
 االختبارات التحصيلية لمعرفة مدى اكتساب الطالب للمادة العلمية .5

 ج ـــ األهداف الوجدانية والقيمية .  
 عرض مشكلة في الفصل الدراسي و طلب تفكير حلول لها لتاهيل الخريج لمراعاة االختالفات الفردية بين الطلبة. ــ1ج     
 المعرفي و النقدي للطالب لمواكبة التطورات و التأقلم على البيئة الصفيه.التشجيع على تطوير التفكير  ــ2ج     
 .تطوير مهارات البحث في االنترنت لتوسيع االفق المعرفي ــ3ج     
 طرائق التعليم والتعلم   

 .الحلولقدرة الطالب على التحليل , تطبيق و ترتيب المعرفة كي يستطيع فرض االفتراضات و التفسير الى جانب وصف  .1
 القدرة على التعليم البسيط و العميق في استكشاف المعرفة و التركيز على تطبيق المعرفة لحل المشاكالت الموجودة. .2

 طرائق التقييم   
 مناقشة بحوث التخرج .1
 االمتحانات الشهرية و اليومية .2
 االنشطة العلمية .3
 االنشطة االصفية التي يقوم بها الطالب .4
 معرفة مدى اكتساب الطالب للمادة العلميةاالختبارات التحصيلية ل .5



 د ــ المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. 
 مهارات االتصال و التواصل و تكنلوجية المعلومات و وضع استراتيجيات لذلك في فريق العمل. ــ1د   
 الميل للتعاون و العمل الجماعي. ــ2د   
 امتالك مهارات لغوية في فن االستماع و فن االقناع و الحوار. ــ3د   
 امتالك صفات قيادية, قوة ذاكرة, سرعة بديهه, و التنبأ و االستقراء. ــ4د   
 طرائق التعليم والتعلم  

اهم هذه الطرق هي )المحاضرات النضرية و العملية, المناقشة و الحوار, الزيارات تتعدد طرائق التعليم و التعلم في قسم اللغة االنكليزية , و 
 الميدانية, الحلقات النقاشية, بحوث الطلبه للمرحلة المنتهة(

 طرائق التقييم  
 مناقشة بحوث التخرج .1
 االمتحانات الشهرية و اليومية .2
 االنشطة العلمية .3
 االنشطة االصفية التي يقوم بها الطالب .4
 االختبارات التحصيلية لمعرفة مدى اكتساب الطالب للمادة العلمية .5

 .بنية البرنامج11 
رمز المقرر أو  أسم المقرر أو المساق ألساعات المعتمدة

 المساق

 المرحلة الدراسية

 نظري عملي
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 التخطيط للتطور الشخصي .12
االنكليزية إلى الريادة في مجال التدريس والبحث في اللغة اإلنجليزية وآدابها كونه اللبنة االساسية لكلية عريقة مثل كلية التربية، يسعى قسم اللغة 

خالل اقامة محليا وإقليميا من خالل تقديم تعليم متكامل في اللغة اإلنجليزية وآدابها كما يسعى القسم الى االرتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية من 

 .المشاركات الخارجية بما يثري و يعزز خبرتهم العلمية وقدراتهم البحثية الندوات والدورات والمؤتمرات وتشجيعهم وحثهم على
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

بفرغيه عدادية قسم القبول المركزي حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة اال -يخضع قسم اللغة االنكليزية الى الية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 العلمي و االدبي للقبول في القسم بناءا على معدالت التخرج.

 رنامجبأهم مصادر المعلومات عن ال .14
 المنهاج المعتمد من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. .1
 دورات في طرائق التدريس. .2
 الخبرات من البحوث المنشورة في مستوعبات سكوبس و كالرفت. .3
 خبرات شخصية. .4

 

 


