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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 واملعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي 

 :   اجلامعة 
 :  /املعهد   ةالكلي

 :      القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :  التوقيع : 

 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم : 
 التاريخ :  التاريخ : 

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
                   التاريخ     /     /

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 السياسية كلية العلوم  /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 فرع النظم السياسية   / المركز علميالقسم ال .2

 PuPo322 السياسة العامة باللغة االنكليزية/  اسم / رمز المقرر  .3

  يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2019-2018 الفصل / السنة  .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 9/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يهدف املقرر )السياسة العامة( اىل التعريف ابملصطلح اوال وامهيته ومدى قدرة االنظمة السياسية على رسم السياسات العامة ومن  
 هم اجلهات املخولة برمسها وتنفيذها  

 

 

 

 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 .واستيعاب اساسيات اللغة االنكليزية واختالفها عن اللغة االمفهم  -1أ
 ممارسة وتطبيق مفردات اللغة   -2أ
 نشر روح التعلم الجماعي واهميته في تعلم اللغة الثانية  -3أ
 تعريف الطالب بحضارة وحياة المجتمع الغربي وطرق التواصل اللغوي  -4أ         

 

  

  المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 .اكساب الطالب مهارات القراءة واالستيعاب –- 1ب 
 .زج الطالب في عملية التفاعل التواصلي واكتساب المهارات  - 2ب 
 .    تقوية مفهوم روح لفريق داخل قاعة الدرس - 3ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 في عمل الواجبات الدراسية( groups)اتباع طريقة المجاميع  -1
 اعتماد الطريقة التفاعلية في الدرس-2
ديوهات تخص مادة الدرس ومواضيع من الحياة العامة تنمي تفكير الطالب وتزيد من  يعرض مقاطع ف-3

 .بسبب الظرف الحالي  Google Classroomوهذه تم اتباعها في ال  .الدافعية للتعلم
 

 

 

 طرائق التقييم       

 

الواجبات الخاصة بالطلبة والتمارين الموجودة  ,االمتحان التحريري واالمتحان الشفوي  , المشاركة اليومية

 .ضمن المنهج ونشاطات الطلبة الخاصة 
 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تحفيز الطلبة على ضرورة تعلم اللغة االنكليزية.   -1-1ج

 تعريف الطلبة بأهمية اللغة االنكليزية كلغة تواصل اجنبية . -2    

تشجيع الطلبة على التعرف على الثقافات االجنبية واختالفها عن الثقافة االسالمية  واكتشاف القيم  -3   

 االنسانية واالخالقية من المنهج وضرورة فهمها. 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المناقشات والمناظرات   -استخدام برنامج البور بوينت  –استخدام اللغة الحوارية  

 

 طرائق التقييم     

 

 نقاشات   -اسئلة واجوبة -امتحانات فصلية –امتحانات قصيرة )كوز(  

 

 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 تحفيز الطلبة على ضرورة تعلم اللغة االنكليزية.  -1-1د 

 تعريف الطلبة بأهمية اللغة االنكليزية كلغة تواصل اجنبية . -2            

الثقافة االسالمية  واكتشاف القيم  تشجيع الطلبة على التعرف على الثقافات االجنبية واختالفها عن  -3            

 االنسانية واالخالقية من المنهج وضرورة فهمها. 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 طريقة التقييم طريقة التعليم املوضوع أو  /اسم الوحدة  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

  سياساتمراجعة وتذكري ب 2 االول 
اللغة االنكليزية والتعريف  

ابملقرر واملنهج الذي ستتم  
 دراسته 

القاء احملاضرة   
وتثبيت  

 املالحظات 

 

االفعال الرئيسية   تعلم ومتييز  2 الثاين  
واالفعال املساعدة  يف اللغة  

وطريقة عمل   ة االنكليزي
االسئلة  واالجابة على  

 االسئلة وطرق النفي  

Unit One :It is a 
wonderful 

World! 

حماضرة وطرح  
االسئلة الشفوية  
والكوزات وحل  
 التمارين املنهج 

طرح االسئلة  
الشفوية  
 والكوزات 

تعلم املعاين اليت تعرب عنها   2 الثالث 
االزمنة ابللغة االنكليزية  

البسيط واملضارع  املضارع 
املستمروكذلك  شكل  

الفعل  ونفيه وطريقة تكوين  
السؤال واالجابة عليه  

 وكذلك االفعال غري احلركية 

Unit Two: 
Get  Happy!  

حماضرة وحل  
 التمارين املنهج 

طرح االسئلة  
الشفوية  
 والكوزات 

تعلم تعابري املبين للمجهول   2 الرابع 
ومعانيه واملعاين اليت تعرب  
عنها االزمنة االنكليزية  

املاضي البسيط واملستمر  
 والفرق بينها ابملعن 

Unit Three: 
Telling Tales 

حماضرة وحل  
التمارين  

واالستماع لقراءة  
 الطلبة  

اسئلة شفويه عن  
القطع ومعاين  
اجلمل والفرق  

بينها يف االزمنه  
املختلفه وحل  

 التمارين 

تعلم االفعال الناقصة    2 اخلامس
ومعاين العرض والطلب  
بلطف والقدرة وااللزام  

وغريها واليت تعرب عن احلالة  
 وموضوع املستقبل بنوعيه 

Unit Four: 
Doing the Write 

thing  

حل التمارين   حماضرة 
وطرح االمثلة  

 العملية 

تعلم اجلمل الشرطية وكيفية   2 السادس 
+ استعماهلا يف التواصل 

On the move 
:Unit Five 
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 البنية التحتية   .11

 Pubdic policy-anderbon الكتب المقررة المطلوبة  -1

 Pubdic policy-anderbon المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

والدراسات المترجمة الى اللغة االنكليزية في مجلة البحوث 
 العلوم السياسية ومجلة قضايا سياسية 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

المكتبات االلكترونية وكل ماتحوي من المراجع لمادة السياسات 
 .العامة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

من خالل اطالع الطلبة  على احدث المصادر االكترونية على االنترنت و عمل ورش عمل مصغرة بين الطلبة 

 و عمل  نشاطات على ضوء المواضيع الجديدة  

 

امتحان شهري  حتريري  
 .لكل املادة

 .السابع

البقية مت  
دراسته  يف  

 Googleال

Classroo
m 

تعلم كيفية ملئ استمارة    
املعلومات الشخصية وطرق  

  ةوكيفي  ..التحية والرد عليها 
وكيفية   كتابة رساله شكر

وصف صديق والتحدث  
عنه وكيفية وصف الغرفة  
 . املفضلة يف املنزل وغريها

Student Book: 
page 110/48 

and Unit Four 
(Work Book 

page 26) 

حماضرات يف  
 Googleال

Classroo
m 

حل التمارين  
وطرح االمثلة  

العملية من قبل  
 الطلبة 


