
 اللغة االنكليزية

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم  /جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم التقانة االحيائية  القسم العلمي/ المركز .2

     English Languageليزيةكاللغة االن اسم/ رمز المقرر .3

  إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل/ السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 8/1/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

)الحاضر والماضي والمستقبل( وفروعها الرئيسية بقواعد اللغة االنجليزية واالزمنة الثالث تعريف الطالب 

كما يهدف المقرر الى تعريف الطالب  والمستمر واالتام باإلضافة الى التام المستمر(.االربعة )البسيط 

كما يهدف المقرر الى تعريف الطالب الى كيفية فهم الجمل  .بطالقةكيفية التكلم باللغة االنجليزية بقواعد 

 والعبارات العلمية في تخصص التقانة االحيائية.
 

 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .9

 األهداف المعرفية  -أ

   .تطوير قدرة الطالب على استذكار ما تعلمهمن خالل ( Knowledge)  رفةتطوير المع  -1أ

تطوير القدرة على التفسير و التنبؤ Comprehension ) تحسين مستوى االستيعاب )الفهم -2أ

 واالستنتاج . 

 Application )تطوير القدرات التطبيقية   )  -3أ

  (Analysis) القدرة على التحليلاكساب الطالب  -4أ

  .( Synthesis ) مستوى التركيبتطوير قدرة الطالب على دمج االفكار والمعلومات  -5أ

  ).  Evaluation التقويم( تطوير قدرة الطالب على اعطاء حكم على قيمة المادة المتعلمة  -6أ

من خالل تحقيق خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  موجزا بأهموصف اليقدم  

يشمل هذا المقرر تغطية مفاهيم اللغة اإلنكليزية يساعد المقرر في االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

لطلبة الدراسات االولية من ناحية استخدام األساليب واللغة  اإلنكليزية باللغة واالستماع والكتابةتحسين المحادثة 

 وكتابة التقاريررسمية والتي تعد أساسية لقراءة البحوث العالمية  المناسبة إلضفاء طابع أكاديمي أكثر

كتابة الطالب على تعلم الجمل والمفردات المستخدمة في ال الى ان الكورس يساعد باإلضافةوالبحوث. 

االكاديمية المتفق عليها عالميا  العلميةللقوانين واالسس  األكاديمية و صياغة وتنظيم النصوص المكتوبة وفقا

الوظيفية المختلفة لعلوم التقنيات االحيائية ورفد المجتمع  والتي تقود الى اعداد كوادر متقدمة باتجاه المسارات

 واستدامتهاالبحثية والتعليمية والصحة وحماية البيئة  سساتبالخريجين من الدراسات العليا للعمل في المؤ

 العصر. وقيادة المجتمع المدني وقادرة على مواكبة مستجدات



 

 الخاصة بالمقرر.األهداف المهاراتية   -ب 

 Observation) (المالحظة تحسين قدرة الطالب على  – 1ب         

 (Imitation) التقليد والمحاكاةكيفية  تعلم   - 2ب 

 (Experimentation) التجريبتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 . واإللقاءالمحاضرة   واستخدام السبورة  -

 التعليمية(  واألفالمالعروض التوضيحية ) االستعانة بالمخططات والصور  -

 المناقشة التفاعلية  -

 التعليم الذاتي -

    

 طرائق التقييم   

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية  -

 اعداد تقارير -

 اختبارات عملية  -

 واجبات بيتية  -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  (Receiving)  تعليم الطالب على االستقبال ) التقبل/ االستالم ( -1ج        

  (Responding) االستجابةتطوير قدرة الطالب على   -2ج

    أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء قيمة (  -3ج

 (Organization) التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم  

 اجراء منافسات علمية  ممتعة ) فردية أو فرقية (.  -

 تنظيم محاضرات من اعداد الطلبة . -

 طرائق التقييم 

 تخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك النشاطات  -

الطلبة تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء  -

 المتميزين .

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

  .تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري -1د

الحديثة  كاستخدام الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة  التكنولوجيةاستخدام االدوات  -2د

 والعروض .  واإلشكالبإعداد التقارير والجداول 

 عمل.تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق  -3د

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت ( . -4د
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم



1 2 

مقدمة عامة عن المقرر 

بقواعد كيفية تعريف الطالب و

التحدث باللغة االنجليزية 

 بطالقة.

General introduction 

and the rules of how to 

speak English 

fluently? 

 محاضرات- 1

 ورقية

 الشاشة - 2

 االلكترونية

 محاضرات- 3

 عن فيدوية

طريق 

 الصفوف

 االليكترونية

امتحانات 

قصيرة اسبوعية 

وواجبات بيتية 

باالضافة الى 

االمتحانات 

 الشهرية

2 2 

بالزمن تعريف الطالب  

المضارع )الحاضر( البسيط 

 وتطبيقاته.

Present simple tense 

and its applications. 
=  

3 2 

الطالب  بالزمن تعريف 

 مستمرالمضارع )الحاضر( ال

 وتطبيقاته.

Present continuous 

tense and its 

applications. 

=  

4 2 

تعريف الطالب  بالزمن 

المضارع )الحاضر( التام 

 وتطبيقاته.

Present perfect tense 

and its applications. 
=  

5 2 

تعريف الطالب  بالزمن 

 المضارع )الحاضر( التام

 المستمر وتطبيقاته.

Present perfect 

continuous tense and 

its applications. 

=  

  = .First midterm exam االمتحان االول 2 6

7 2  
Past simple tense and 

its applications. 
=  

8 2  
Past continuous tense 

and its applications 
=  

9 2  
Past perfect tense and 

its applications. 
=  

10 2  

Past perfect 

continuous tense and 

its applications. 

=  

11 2  Second midterm exam. =  

12 2  
Future simple tense 

and its applications. 
=  

13 2  

Future continuous 

tense and its 

applications. 

=  

14 2  
Future perfect tense 

and its applications 
=  

15 2  

Future perfect 

continuous tense and 

its applications. 

=  
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 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

   

 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
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  .اعتماد طرائق تدريس مستحدثة -

 المتراكمة.االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم  -

 ان وجدت باإلضافة الى الكتب المقررة المطلوبة والكتب الحديثةمتابعة مراجع االنترنت  -

 .واستخدامها في تدريس مقرر اللغة اإلنكليزية -

الجامعي باللغة االنجليزية سواء في الكتابة او مهارات الطالب  اعتماد الطرق المتطورة لتحسين وصقل -

خالل استعراض مجموعة من القواعد والمصطلحات والجمل  القراءة او المحادثة او االستماع من

 .لتطوير قابلية الطلبة على استعمال اللغة في التعامالت اليومية الخاصة باللغة اإلنجليزية والمهمة

ن خالل حث الطلبة على تعلم مفردات ومصطلحات جديدة التخاطب م تعليم الطالب على مهارات -

المحاضرات والمناقشة واالستجواب باللغة االنجليزية. تنمية مهارات القراءة  وتعليمهم طرق القاء

  للنصوص العلمية في المجاالت المختلفة. والفهم واالستيعاب
 
 

 


