
 نموذج وصف المقرر

 ))مراجعة البرنامج االكاديمي((مراجعة اداء مؤسسات التعليم العالي 

 وصف المقرر

من الطالب تحقيقها مبرهنا عما مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف المقرر هذا ايجازا 

 بد من الربط بينها وبين وصف البرنامجمن فرص التعلم المتاحة وال اذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

المؤسسة -١
 التعليمية

 كلية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد

القسم -٢
 الجامعي/المركز

 قسم االقتصاد     القسم العلمي

رمز  أسم/-٣
 رالمقر

Headway pre – intermediate  

البرامج التي -٤
 يدخل فيها

 المرحلة الثانية -الدراسات االولية

اشكال -٥
الحضور 

 المتاحة

 اسبوعي

 2021-2020الفصل االول  الفصل/ السنة-٦

عدد الساعات -٧
 الدراسية الكلي

120 

تاريخ اعداد -٨
 هذا الوصف 

7-1-2021 

 أهداف المقرر-٩

قواعد اللغة ، نصوص لغوية، تدريبات على القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة، تدريبات على الترجمة بين اإلنجليزية 
 والعربية.

 

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات -١٠

 المعرفة والفهم-أ
 التعرف على مهارات التلفظ  -１
 الوصول بالطالب لفهم ما يسمع وتفسيره -２
 معرفة امالء المفردات -３
 اللغة للحياة اليومية تكوين رصيد من المفردات -４
 تكوين معرفة للطالب مفردات واصطالحات االقتصاد -５

 المهارات الخاصة بالموضوع-ب
 مهارة كتابة المفردات -１
 االصغاء وتسجيل مالحظات ما فهم الطالب من المقاطع الصوتية -２
 تفسير وترجمة المقاالت المرفقة بالمنهج -３

 طرائق التعليم والتعلم-ج
 االختبارات اليومية  -1
 التمارين المرفقة مع كتاب المنهج -2
 لتفاعلية لتدريب الطالب على صيغ االسئلة لمختلفةاستخدام رابط الحلول ا -3

 

 طرائق التقييم-د
 تقييم بروابط الكتروني  -1
  االمتحانات الشهرية -2

 

 ارات التفكيرمه-١١
 يهدف المنهج اكتساب الطالب التعرف على التفكير من جانب لغة مختلفة علن لغة االم للطالب -أ

 البنية التحتية-١٢

القراءات -أ
 المطلوبة

النصوص -
 االساسية

 كتب المقرر-
 أخرى-

 نصوص ومقاالت قصيرة -
 قصص قصيرة -
-Headway Pre-Intermediate 



متطلبات -ب
وتشمل )خاصة 

على سبيل 
المثال ورش 

العمل 
والدوريات 

والبرمجيات 
والمواقع 

 (االلكترونية

رابط موزع للطالب  -
https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=global&selLanguage=en 

 مقاطع صوت  -

الخدمات -ج
االجتماعية 

وتشمل على )
سبيل المثال 
محاضرات 

الضيوف 
والتدريب 

المهني 
والدراسات 

 (الميدانية

 اليوجد

 القبول-١٣

المتطلبات 
 السابقة

 

اقل عدد من -ب
 الطلبة

25 

أكبر عدد من -ج
 الطلبة

32 

 هيكلية المادة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/headway/preint4/?cc=global&selLanguage=en


 

 

 


