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نموذج توصيف مقرر دراسي
 .1جامعة :
.2

جامعة المجمعة

الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 /قسم  :نظم المعلومات

ا -التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
.3

اسم ورمز المقرر الدراسي  :االستماع والتحدث 615نجم

.4

عدد الساعات المعتمدة :ساعتان

 .5البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ,ب ّين هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)

بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية
 .6اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:

شادية علي محمد علي

.7

السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :

.8

المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :ال يوجد

المستوى الثاني

.9

طرق التدريس  :إلقاء محاضرة  ,الحوار و المناقشة  ,حل تمارين
ب -األهداف:
-وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:

Comprehend the central idea and important details
of a speech related to professional, social & academic
topics.
_ Differentiate between relevant and irrelevant
material in short lectures in order to practice
effective note-taking.
_ Compose and present talks and speeches with clear
pronunciation and accurate use of complex
grammatical structures.
_ Evaluate and express opinions on themes introduced
while listening.
_ Use a wide variety of concrete and abstract
vocabulary when discussing different topics.
_ Choose language that is situational and culturally appropriate

ج -توصيف المقرر الدراسي
 -1قائمة الموضوعات التي يجب تدريسها
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات

General introduction of the course

الثالث

ساعتان

Unit 1: Offbeat Jobs

الرابع

ساعتان

Unit 1: Offbeat Jobs

الخامس

ساعتان

Unit 2: A Piece of the Country in the City

السادس

ساعتان

Unit 2: A Piece of the Country in the City

السابع

ساعتان

Unit 3: A Penny Saved Is a Penny Earned

الثامن

ساعتان

Unit 3: A Penny Saved Is a Penny Earned

التاسع

ساعتان

Unit 5: Mobile Phone Manners

العاشر

ساعتان

Unit 5: Mobile Phone Manners

الحادي
عشر

ساعتان

Unit 7: Good-Mood Foods

الثاني
عشر

ساعتان

Unit 7: Good-Mood Foods

الثالث
عشر

ساعتان

Unit 10: Endangered Languages

الرابع
عشر

ساعتان

الخامس
عشر

ساعتان

Revision
-2مكونات المقرر الدراسي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
المحاضرة:

22ساعة

مادة الدرس:

المختبر

عملي/ميداني/
تدريبي

أخرى:

-3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن يمثل هذا المتوسط لكل
فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع):

ال يوجد
د  .مصادر التعلم:
-1الكتب المقررة المطلوبة
North Star Listening and Speaking Basic \Low Intermediate
-2المراجع الرئيسة:

-3الكتب و المراجع التي يوصى بها (المجالت العلمية ,التقارير...,الخ) (أرفق قائمة بها)

-4المراجع اإللكترونية ,مواقع اإلنترنت...الخ:
-5مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة ,والمعايير /اللوائح التنظيمية
الفنية:

هـ  -التقويم
طرق التقويم المستخدمة

المشاركة داخل القاعة
الواجبات اإلسبوعية
األنشطة التقويمية
االمتحانات الشهرية
االمتحان النهائي

درجة األعمال الفصلية

درجة التقويم النهائي
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