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 وصف البرنامج األكاديمي

ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من وفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ي
ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن  القصوى من المتاحةقد حقق االستفادة الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان 

 البرنامج

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة   المؤسسة التعليمية

 ادارة االعمال / المركز القسم العلمي

 قواعد اللغة االنكليزية او المهني اسم البرنامج األكاديمي 

 بكالوريوس ادارة االعمال اسم الشهادة النهائية 

  :م الدراسيالنظا

 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات(الالفصلي )

 19/9/0201 تاريخ إعداد الوصف            

 أهداف البرنامج األكاديمي
تشجيع الطلبة على التحدث باللغة اإلنكليزية ألنها ضرورية جدا إلعداد اداريين وقادة ناجحين في بيئة  .1

 العمل.

وايصال أفكاره الى االخرين  ى الطالب تساعده في الرؤيا واتخاذ القرارلد ادارية وتخطيطيةتوفير خلفية  .0  
 .بسهولة ويسر باللغة االنكليزية

اعداد جيل من القادة يتحدث لغتين بدال من الحصول على مدراء واداريين عاديين ال يلبون طموح  . 3
 .وجميع مؤسساتهالتحسين والتطوير التي يحتاجها سوق العراق 



    
 

 
 

  

توسيع العالقات الخارجية التي تساهم في  واإلدارية في اللغة االنكليزيةد البحوث والدراسات المالية اعدا .4  
 واألجنبية لجذب االستثمارات المالية الى العراق الحبيب.

ة لدى الطالب واكسابه مهارات يالقدرات التحليلية والمعرف واالبداعي إضافة الى تنمية التفكير العلمي. 5  
 . باللغة االنكليزية ل واالستنتاج المنطقيالتحلي

 اكتساب الطالب المهارات االساسية المناسبة في مجال التخصص )المهنة( التي يلتحق بها بعد التخرج ..6  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 

 

 االهداف المعرفية
دام البرامج كاستخ وسائل االيضاح العامة والخاصةتماد عتوظيف النظريات اللغوية لتحليل النصوص وا  .1

كلماتتطبيق اسس الصوتيات خالل لفظ الو وأيضاااللكترونية كوسيلة تعلم   

 .البشريةتثمين دور اللغة االنجليزية كلغة تواصل بين الثقافات والمجتمعات  و توظيف االمثلة المالئمةـ.  0
 وتوضيح إلنسانية المراحل األدبية في ترسيخ القيم ا دوروتثمين  ،المام الطلبة بالترجمة التزامنية باللغتين .3

نقل الثقافات المختلفة ل األدبيةوتحليل االعمال  في تطور األدب واالجتماعيةدور الحركات التاريخية والدينية 
.العراق() الى بلدنا الحبيب واآلداب    

 

 

  :برنامجلخاصة بالا المهاراتية األهداف ـ  ب

االونالين وأيضا يتيح توفير  الترجمةالعمل عبر اإلنترنت ك  للطلبةغة االنجليزية يتيح تعلم الل العمل علىان 
من  اإلنجليزيةوخاصه  لغةامتالك و المؤسسات المحلية واألجنبية، اذ يعد بالشركات  كثيرة ومتعددةفرص عمل 



    
 

 
 

  

من الدول  والمهارات تخبراال إكساب ، باإلضافة الىأهم األشياء الذي يجب أن يضعها اإلنسان ف أولوياته
وهنا نحصل  االوربية عند قراءه ثقافتهم وهذا يمكن أن يغير بعض من معتقداتك وتفكيرك تجاه معظم األشياء

منه  االخرون للنهوض بواقع حال السوق العراقية والنهوض بها نحو األفضل  ىعلى التطور من حيث ما انته
 واالكمل .

 طرائق التعليم والتعلم

 االستاذ والتعلم ىيركز علي نظام شمولي يجمع بين نظام التعليم الذ تصنيف طرائق التعليم والتعلم وفقيمكن   

 وفق طرق االتصال  والسيما االعتماد على الطرق النموذجية المالئمة ،ويركز على المتعلم والتفاعل بينهما  

 المعلوماتية الحديثة عن طريق االنترنيت ووسائل االتصال الحديثة التي تخدم انظمة التدريس.  

 

 طرائق التقييم

 الصفية. التحضيرات اليومية والمشاركات 3ختبارات الشهرية . اال0االختبارات اليومية  .1
 االخالقي للطالب وااللتزام. االنضباط السلوكي 4والحضور اليومي                  

 

 :الوجدانية والقيمية األهداف -ج      

 حول الموضوعات القابلة للنقاش من قبل الطلبة في الصفوف. طرح االسئلة -1             

 طرح اسئلة يقوم الطالب بحلها للفصول الدراسية. -0             

 اسئلة فكرية. متضمنةاجراء امتحانات يومية سريعة  -3             

 عداد تقارير في بعض الموضوعات الغير المألوفة.إتكليف الطلبة ب -4             
 
 
 



    
 

 
 

  

 طرائق التعليم والتعلم

 شفويةاالختبارات ال .1
 االختبارات الكتابية .0
 الحضور اليومي .3

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة لقابلية التوظيف والتطور الشخصي(  والتأهيليةد. المهارات العامة  
 
 .النقاش والحوار وايصال معلوماته وافكاره باللغة اإلنكليزية أداء. ان يتقن الطالب 1
 السياسات والخطط وتكوينها باللغة البديلة اإلنكليزية. توضيح القدرة علىالطالب  يمتلك. ان 0
 النقاش الصحيح والتحاور البناء باللغة أخرى. . ان يحافظ الطالب على3
قواعد اللغة اإلنكليزية ويعزز من مهارات االصغاء والتحدث والكتابة باللغة  معلوماته عن . ان يطور الطالب4

 اإلنكليزية.
 

 

  م والتعلمطرائق التعلي 

 الطريقة االستقرائية .1
 الطريقة القياسية .0
 طريقة المناقشة .3
 طريقة الحوار .4

 طرائق التقييم           

 االختبارات المهارية .1
 االختبارات الشفوية .0
 االختبارات اليومية .3



    
 

 
 

  

 . بنية البرنامج22

المرحلة 
 الدراسية 

 الساعات المعتمدة     ادةاسم الم

 عملي نظري      

 1 3 قواعد اللغة االنكليزية االولى

 

 التخطيط للتطور الشخصي

 يالئم متطلبات العصر الحديث من عصف ذهني وتوليد األفكار وطرحها باللغة االنكليزيةإعداد منهج اكاديمي .1

 إلكمال عملية التخطيط وتنفيذها على ارض الواقع وعلى أكمل وجه يرتقي بالمؤسسات بدقة البرنامج.متابعة 0
 االكاديمية والعلمية.

 وذلك لعدالة التحكيم بين الطلبة.شات الصفية وتقيم الطلبة بدورها .اعداد االسئلة والمناق3
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول 

 معيار القبول المركزي 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

Grammar For All Levels ” By Adnan NaimMulla (2002) 

 Prepared by: Mulla (2002) May 2002 (version 0)كتاب 
 تطبيق لقراءة الكتب اإلنكليزية

http://bit.ly/zAmweicanEnglish 
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 مخطط مهارات المنهج        

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  السنة / المستوى 

 ادةسم الما

 

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 
األخرى  المنقولة )المهارات

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 والتطور الشخصي(

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

 * * * * * * * * * * * * * * * * قواعد اللغة االنكليزية المرحلة االولى

 * * * * * * * * * * * * * * * * قواعد اللغة االنكليزية

 * * * * * * * * * * * * * * * * قواعد اللغة االنكليزية الولىالمرحلة ا

 * * * * * * * * * * * * * * * * قواعد اللغة االنكليزية



    
 

 
 

  

 ادةنموذج وصف الم

 ادةوصف الم

 

 

 

، نجليزية مثل تركيب الكلمات والجمل والعباراتهي مجموعة القواعد التي تحدد تركيب التعبيرات المختلفة في اللغة اإل English Grammar  قواعد اللغة اإلنجليزية
وتنقسم إلى ساكنة  حرفاً  06عدد الحروف في األبجدية اإلنجليزية هو  ، اذ انوقد مرت قواعد اللغة اإلنجليزية بمراحل عدة قبل وصولها إلى ما هي عليه اآلن

 ،، والتكملة، والظرفتتألف الجملة في اللغة اإلنجليزية من عدة مكونات: الفاعل، والفعل، والمفعول بهو    (Small) أو صغيرة (Capital) ومتحركة، وتكتب كبيرة
تصنف الكلمة في اللغة اإلنجليزية بشكل رئيسي إلى فعل، ، و عدد األزمنة فيها هو اثنان: الحاضر والماضي، أما الزمن المستقبلي فيحتاج إلى فعل مساعد لتكوينه

وقد تحتوي العبارة الفعلية على بنية مركبة، وتوجد  كما أن ترتيب الكلمة مهم جدًا في الجملة ،رف، وحرف جر، وأداة محددة، وضمير، وربطواسم، وصفة، وظ
 كما يلي: األساسيةوبذلك يكون تفاصيل المادة  تعابير كثيرة تستخدم ألجلها حروف الجر

Alphabetic English ، Parts of Speech  ،Sentences ،Verb to BE،Verb to DO ،Verb to HAVE ،Nouns ،Pronouns ،Making 

Questions ،Making Negative ،TENSES 

 



    
 

 
 

  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية

 ادارة االعمال القسم العلمي/ المركز

 المادةاسم / 
ENGLISH GRAMMAR 

 قواعد اللغــــــــــة اإلنجليزية

 ppt+pdf+(وكوكل كالسروم )فديومباشر عبر برنامج ميتنك  الكتروني-الكتروني أشكال الحضور المتاحة

 االولى المرحلة االولالفصل / 

 تقريباً  ساعة 02/ ساعة 62 عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 19/9/0201 تاريخ إعداد هذا الوصف 

 :أهداف المقرر
 : األهداف المعرفية  -أ

 
.اإلنجليزيةيد الطلبة بالمهارات األساسية للتواصل في اللغة تزوـ 1  

.وتنمية المفردات واستيعابهاقراءة النصوص باللغتين العربية واالنجليزية ـ 2   



    
 

 
 

  

.توظيف مهارات الكتابة وفق أسس صحيحة ـ 3   

.المناظرة والحوار بفاعليةـ 4  

يا .وكتاب يا  شفهبطريقة صحيحة  اإلنجليزيةاستخدام قواعد اللغة ـ 5  

 .المختلفةجمة بفروعها تنمية مقدرة الطلبة على استخدام االسس الصحيحة للتر ـ 6

  اطالع الطلبة على سمات وأنماط األدب اإلنجليزي ضمن مراحل زمنية متعاقبةـ 7

.تمييز خصائص كل مرحلة من المراحل المتعاقبة لألدب اإلنجليزي وامتالك المعرفة الوافية عن كبار األدباءـ 8  

غيرها.التقارير، المقاالت، و ابداعية مناالدبية بطريقة البحثية وإجادة الكتابة ـ 9   

 :برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 

ع والتحدث، التي في جميع مهارات اللغة مثل القراءة والكتابة واالستما الطالبوالعمل على تطوير  اإلنجليزية يظهر دور تعلم اللغة        

 .عند التواصل مع االخرين وهدم جميع حواجز الخوف أو الخجل هبنفس هكون قادر على بناء ثقتياللغوية و هتنعكس على حصيلت



    
 

 
 

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 :األهداف المعرفية
اسس الصوتيات خالل لفظ الكلمات و تطبيق استيعاب وفهم المادةـ 1  

 توظيف علم الداللة بشكل سليم -0

 من فديوهات وبوربوينت وصور توضيح. اعداد الوسائل التوضيحية -3

  .اإلنكليزيةفي اللغة  لبعض الموضوعات ومقاالت وقصص اعداد تقارير مختصرة -4

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -ب

 ات مباشرة مع الطلبة.من فديوهات ولقاء وسائل التوضيح – 1ب
    والمحادثات والحوارات. األفكارفي توليد  والعصف الذهني صياغة االسئلة الفكرية –. 0ب

 طرائق التعليم والتعلم

 . طريقة العصف 4ل والجواب ا. طريقة السؤ 3. طريقة المحاضرة 0.طريقة المناقشة 1 

 . طريقة االستقراء والقياس 5 -الذهني      



    
 

 
 

  

 

 طرائق التقييم

 االختبارات الشهرية –االختبارات الشفوية  –المناقشات الصفية  –االختبارات اليومية   

 

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( والتأهيليةد. المهارات العامة  
 قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقويمية. تنمية .1د
 قدرة الطالب على التعامل مع الشبكة العنكبوتية )االنترنيت( تنمية .0د
 . تنمية قدرة الطالب على كيفية التعامل مع المصادر والمراجع الخارجية.3د

   

 

 
 
 
 



    
 

 
 

  

 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

اإلنجليزية األبجدية  معرفة مهارية 4 األول

English Alphabetic 
 

 اختبارات يومية طريقة المحاضرة
 كوز

  Parts of Speech معرفة مهارية 4 الثاني
 الكالم أقسام

المحاضرة 
 المناقشة

 اختبارات يومية

 الثالث

 

4 
 

 معرفة مهارية
 

 Sentences أنواع الُجمل
 

المحاضرة     
 المناقشة

 اختبارات يومية

 الرابع
4 
 
 
 

 مهارية معرفة
 

Verb to BE ،Verb 

to DO،Verb to 

HAVE 
 

المحاضرة 
 المناقشة

 
 

 اختبارات يومية
  

 

 الخامس

 
 
4 
 

 
 

 معرفة مهارية
 

 
 Nouns األسماء

Countable Nouns ،

Spelling Rules for 

Plurals ،

Uncountable Nouns 

 ،Definite & 

Indefinite Articles 

 المحاضرة
 
 

 اختبارات يومية
 

 المناقشة
 

 السادس
 
4 
 

 
 معرفة مهارية

 

 
 Pronounsالضمائر

 
المحاضرة 
 المناقشة

 
 اختبارات يومية

 

 السابع
 
4 

 
 معرفة مهارية

 

 

Making Questions 
 

المحاضرة 
 المناقشة

 
 اختبارات يومية



    
 

 
 

  

 الثامن
4  Making Negative  ختبارات يوميةا 

 التاسع
4  Present Simple 

Tense 
 Midterm 

exam 

 العاشر
4  Past Simple Tense  اختبارات يومية 

 الحادي عشر
4  Future Simple 

Tense 
 اختبارات يومية 

 الثاني عشر
4  Continuous Present 

Tense 
 اختبارات يومية 

 الثالث عشر
4  Past Continuous 

Tense 
 اختبارات يومية 

 الرابع عشر
4  Future Continuous 

Tense& Present 

Perfect Tense 
 اختبارات يومية 

 الخامس عشر
4  Past Perfect Tense  اختبارات يومية 

 السادس عشر
امتحان نهائي 

 كورس اول
 Final Exams  Final Exams امتحان نهائي كورس اول

 السابع عشر
 الكورس الثاني

 Future Perfect الكورس الثاني 4

Tense 
 اختبارات يومية 



    
 

 
 

  

 رالثامن عش
4  Present Perfect 

Continuous 
 اختبارات يومية 

 التاسع عشر
 

4  Imperatives  اختبارات يومية  صيغة االمر 

 العشرون 
4  Modals اختبارات يومية  األفعال الناقصة 

01 
4  Comparing 

Adjectives   مقارنة
 الصفات
 

 اختبارات يومية 

00 
4  Adverbs وميةاختبارات ي  الظروف األحوال 

03 
4  Active & Passive  

المبني للمعلوم و المبني 
 للمجهول

 اختبارات يومية 

04 
4  Transitive & 

Intransitive Verbs 

 األفعال االزمة واالفعال المتعدية

 اختبارات يومية 

05 
4  Prepositions  حروف

 الجر
 Midterm 

exam 

06 
4  Question-Taps  األسئلة

 المذيلة
 يومية اختبارات 

00 
4  Conditional –if  لو- 

 الشرطية
 اختبارات يومية 



    
 

 
 

  

 البنية التحتية

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 2
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 تطبيق لقراءة الكتب اإلنكليزية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي 

الهدف من ملية التعلم اذ ان ع والعمل على تطبيقها في مد على جملة من المفردات تضاف الى المنهجتان يع  

محفزا لتعلم  وتاريخها وماضيها ويكفيتعلم أي لغة هي محادثة الشعوب التي تتكلم تلك اللغة وقراءة أدبها 

، ولذلك يحتم علينا تعزيز اللغة "من تعلم لغة قوم آمن شرهموسلم "اللغات حديث الرسول صل الله عليه 

في عملية تعلم اللغة الإنكليزية وتعزيز استخدام البرامج الالكترونية ومواقع التوفل او الايلس واعتماد  ةالإنكليزي

الانترتيت المجانية المتاحة على اليوتيوب ولا ننسى تعزيز الدافع لدى الطلبة من تعلم اللغة الإنكليزية ومدى 

 وبناء مستقبل مزدهر لهم... أهميته في بيئة العمل

02 
4  Reported Speech 

 الكالم المنقول
 اختبارات يومية 

09 
4  Countries and 

Nationalities 
 اختبارات يومية 

32 
4  Final Exams  Final Exams 
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