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  اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة : 

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

    البكالوريوسالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

قسم اقتصاديات االستثمار وادارة الموارد / قسم القسم المسؤول عن المقرر : -3

 اقتصاديات المصارف 

 قسم اقتصاديات القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 االستثمار وادارة الموارد / قسم اقتصاديات المصارف 

 :الثالثةالمرحلة:االول     الفصل الدراسي2017-2016:السنة الدراسية -5

 2010-2009تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :امتياز-جيدجدا-جيد-متوسط-مقبول-ضعيفمستويات التقييم -7
 

 ثانيًا : البيانات األساسية
 ur 311: كود المقرر الدراسي:مهارات اللغة االنكليزيةعنوان المقرر الدراسي -1

 

 

 

 

 

 نموذج مواصفات المقرر
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 الساعات المعتمدة             -2

عدد المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

الوحدات 

  س (كورس ثاني)30

 

 

30 

 

 
 

  30 
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  م.م. رشا حارث عبودالكادر التدريسي : -3

 

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

 تنمية مهارات اللغة االنكليزية لدى الطلبة .األهداف العامة للمقرر: -1

تنمية قدرات الطلبة الذهنية على استخدام النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 اللغة االنكليزية في حياتهم العملية.

 أ. المعرفة والفهم 
طرح اساليب جديدة في مهارات اللغة وطرق استيعابها 1               أ- 

 من خالل تقديم عرض صوتي ومرئي للمحاضرات 
طرح مفردات للتداول العام يتم  استخدامها حسب مناسبة                أ- 

 الكالم
ب- المهارات الذهنية 
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مناقشة انواع من االنشاءات في مواضيع مختلفة بغية تنمية مهارات  1ب-
 الحفظ للمفردات ومهارة االستيعاب، مع تعزيز مهارة الكتابة.

ضخ قدر ال بأس به من معلومات ومصطلحات متخصصة في       2ب-
 الحقل العلمي قيد الدراسة والعمل على استيعابها لفظا ومعنًى 

            د- المهارات العامة والمنقولة  
 1               د- 
 2               د- 

  : الكورس الثاني-المحتوى3     

1- Mosquitoes  
2- Pollution 
3- Seeing Clearly 
4- Chocolate 
5- Africa 

 

 

 

 

30          

 

 

 

 م.م رشا حارث

- أساليب التعليم والتعلم 4 
................. عرض على الشاشة .........4-1
................ قراءة وترجمة بالمشاركة  ........4-2
  حوارات4-3

- أساليب تقييم الطلبة  5 
% 10       األختبار األول     

% 20       األختبار الثاني        

 %10     نشاطات وحضور                                      

% 40السعي                     

عدد المواضيع 
الساعات 

دروس محاضرة 
أكاديمية / عملية 

/ أرشاد 
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 % 60نهاية الكورس       امتحان 
% 100                   المجموع                  

- قائمة المراجع  6

 : ملزمة. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر 6-1

. الكتب الدراسية  6-2

Head Way, Elementary Student's Book 
. كتب مقترحة  6-3

. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، 6-4
 0TUwww.englishforeveryone.orgU0Tالخ

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 + الب توب +سبورة وقلم LCDشاشة عرض 
 م.م. رشا حارث عبود المقرر :مدرس

 أ.د.سالم الشاميئيس القسم:ر

 2017التاريخ : 
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