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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 علوم التربة والموارد المائية ركز / الم علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  2 اللغة االنكليزية 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ةدليل ضمان الجودة واالعتمادية  وفق معايير اتحاد الجامعات العربي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الصوتية المختبرات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  11/5/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  اللغة االنكليزية يبحث في مصادر -1

 مداخل اللغة االنكليزية يبحث في انواع -2

 قواعد اللغة االنكليزيةالتعرف على  -3

 ليزيةق اللفظ اللغة االنكالتعرف على طر -4

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  االهداف المعرفية  -أ
 ان يتعرف الطالب على  مفهوم اللغة االنكليزية    -1أ

 اللغة االنكليزيةان يصف الطالب انواع -2أ

  التعبير عن اللغة االنكليزيةطرق ان يعرف الطالب  -3أ

 د اللغة االنكليزيةان يعرف الطالب قواع-4
 قواعد اللغة االنكليزيةتصنيف ان يعرف طريقة  -5أ

 طريقة استخدام اللغة االنكليزيةان يعرف  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ان يستطيع الطالب ان يميز بين قواعد اللغة االنكليزية و اللغة العامة – 1ب 

 يةاسس اللغة االنكليزان يعرف  – 2ب 

    اهمية اللغة االنكليزية مدى ان يعرف    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة المحاضرة-2

 الدروس العملية المختبرية-3

 الدروس والزيارات الحقلية-4

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية-1

 االختبارات العملية-2

 التقارير والدراسات-3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب -1ج         

 المالحظة واالدراك-2ج

 التحليل والتفسير-3ج

 االعداد والتقويم-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح-1

 طريقة المحاضرة-2

 التقارير والدراسات-3
 طرائق التقييم    

 لنظريةاالختبارات ا-1

 االختبارات العملية-2

 التقارير والدراسات-3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 المهارات العامة والتاهيلية المنقولة-1د

 التواصل اللفظي-2د

 العمل الجماعي-3د

 تحليل التحقيق-4د   

 رائق التعليم والتعلم ط         

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة المحاضرة -2
 الدروس العملية في المختبر  -3

 دروس في الحقل -4

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات النظرية-1    

 اختبارات عملية -2

 بنية البرنامج  .11

 ت المعتمدةالساعا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

   1 2اللغة االنكليزية  الولى ا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مواكبة الندوات واملؤمترات العلمية-  1   
 االطالع على احدث املنجزات العلمية املتعلقة باملوضوع-2    

 
 
 

 المعهد(المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 %06اىل  06رفع معدل القبول يف الكليةمن -1
 توفري املواد املختربية بشكل كامل-2
 توفري قاعات دراسية مالئمة-3
 اقامة مكتبة تتوفر فيها الكتب والدوريات العلمية احلديثة-4
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

1.  -1 -صفة اإلنجليزية  0202© مطبعة جامعة أكسفورد -قاموس أكسفورد المتقدم للمتعلم . 

2. -2  ."معنى انكليزية في قاموس المعاني" 

 January اطلع عليه بتاريخ Ethnologue report for Philippines". Ethnologue.com. 0" ب أ:تعدى إلى األعلى ل -3 .3

2010. 

4.  

  

1.  

 

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/english_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B9.D8.A7.D9.86.D9.8A_2-0
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-EthnoPhil_3-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-EthnoPhil_3-1
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=PH
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 مخطط مهارات المنهج

 ييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتق

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ف المتعلقة بقابلية التوظي

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

اللغة االنكليزية  ISO02 االولى 

2   
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التربة و الموارد المائية  / المركز علمي القسم ال .2

 1االغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2 الفصل / السنة .5

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/5/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الزراعة كلية لطلبة   اللغة االنكليزية الوصول اىل االساسيات البسيطة ملدخل اىل 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
  اللغة االنكليزية   ان يتعرف الطالب على مفهوم -1أ

  للغة االنكليزية ا  ان يصنف الطالب مصادر  -2أ

  االخرى  اللغة االنكليزية و اللغات  ان يفصل الطالب بين  -3أ
   اللغة االنكليزية   ان يحلل الطالب مواضيع  -4أ
 مع اللغة االنكليزية  ان يتعلم الطالب التعامل  -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اللغة االنكليزية تعريف الطالب – 1ب

  اللغة االنكليزية   التعرف على على قدرة الطالب  – 2ب

 اللغة االنكليزية مع  تمكين الطلبة من معرفة التعامل  – 3ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح و التوضيح  -1
 طريقة المحاضرة  -2
 المجاميع الطالبية  -3
 اللغة االنكليزية الدروس العملية لمادة  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 الختبارات النظرية ا -1
 التقارير و الدراسات  -2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارة التفكير حسب فهم الطالب -1ج

 المالحة و االدراك -2ج

 التخيل و التأمل -3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 االختبارات النظرية  -1
 التقارير و الدراسات  -2

 

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

 على السبورة  للقواعدالتوضيح الكامل -2د

 استعمال االشكال المستخدمة للشرح  -3د

 استعمال الداتا شو للشرح    -4د
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 البنية التحتية  .12

 اللغة االنكليزية  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  ة االنكليزيةاللغ مدخل اىل  -2

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ,Conjunctions tools 2 2و1

prepositions, 

comprehension 

اللغة  مدخل الى 

  االنكليزية 
الشرح و 

عرض 

 المحاضرة 

 االمتحانات 

 3 1 Make of negative, 

make of question, 

comprehension 

الشرح و  االزمنة   

عرض 

 ةالمحاضر

 االمتحانات

 2 5و4
Regular and irregular 

verbs 

الشرح و  المضارع التام   

عرض 

 المحاضرة

 االمتحانات

6 1 Tenses in passive voice 

case: simple tense: 

present, past future 

الشرح و  المضارع البسيط   

عرض 

 المحاضرة

 االمتحانات

7 1 Tenses in passive voice 

case: Continuous 

tense: present, past 

future 

الشرح و  الماضي البسيط  

عرض 

 المحاضرة

 االمتحانات

8 1 Tenses in passive voice 

case: Perfect tense: 

present, past future 

الشرح و  المستقبل البسيط   

عرض 

 المحاضرة

 االمتحانات

9  1 
Tenses in passive voice 

case: Continuous 

Perfect tense: present, 

past future 

الشرح و  المستقبل التام البسيط  

عرض 

 المحاضرة

 االمتحانات

 

 

 
11 1 If conditional, types, 

uses, comprehension 
   

 ,Additional: used to 1 12و11

every, else, also, any, 

some, all, yet 

   

13 1 Since and for    

14 1 Common words and 

phrases, translation 

English/Arabic 

   

  Reviewing     

  Conjunctions tools, 

prepositions, 

comprehension 

   

  Make of negative, 

make of question, 

comprehension 
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دراسة/ فريق المحترف السعودي/ أحمد عثمان/ مراجعة فكتور  -0   .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

مي، مبادرة سحاب، العربية في اللغات العالمّية )مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العال

02من أرامكو السعودية(   

0- دراسة/ فريق المحترف السعودي/ أحمد عثمان/  ب أ:تعدى إلى األعلى ل ^

زيز مراجعة فكتور سحاب، العربية في اللغات العالمّية )مركز الملك عبدالع

02مبادرة من أرامكو السعودية( الثقافي العالمي،   

0- دراسة/ فريق المحترف السعودي/ أحمد عثمان/ 4- ب أ:تعدى إلى األعلى ل ^

الثقافي  ور سحاب، العربية في اللغات العالمّية )مركز الملك عبدالعزيزمراجعة فكت

00العالمي، مبادرة من أرامكو السعودية(   

4- دراسة/ فريق المحترف السعودي/ أحمد عثمان/  ب أ:تعدى إلى األعلى ل ^

الثقافي  مراجعة فكتور سحاب، العربية في اللغات العالمّية )مركز الملك عبدالعزيز

65العالمي، مبادرة من أرامكو السعودية(   

دراسة/ فريق المحترف السعودي/ أحمد عثمان/ مراجعة فكتور  -6 ^ .2

مي، مبادرة سحاب، العربية في اللغات العالمّية )مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العال

4من أرامكو السعودية(   

لغة د. أنور محمود زناتي، التواصل الحضاري بين الشعوب: أثر ال -5 ^ .3

0206العربية في اللغة اإلنجليزية ) ) 

(http://www.alukah.net/literature_language/0/43171/#ixzz3X

JVubw8g) 4 

 معجم التأثيل على اإلنترنت ^ .4

  
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية االكادمية العراقية 

ترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االن

.... 
Journal English lan. 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ايفاد الطلبة و خاصة االوائل الى الدول المتقدمة  -1
 التعاون بين الجامعات العراقية  -2
 تفعيل فكرة االستاذ الزائر  -3

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF_.D8.AA.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A72_7-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF_.D8.AA.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A72_7-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF_.D8.AA.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A71_8-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF_.D8.AA.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A71_8-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF_.D8.AA.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A73_9-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-.D9.85.D9.88.D9.84.D8.AF_.D8.AA.D9.84.D9.82.D8.A7.D8.A6.D9.8A.D8.A73_9-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-11
http://www.alukah.net/literature_language/0/43171/#ixzz3XJVubw8g
http://www.alukah.net/literature_language/0/43171/#ixzz3XJVubw8g
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9#cite_ref-12
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=magazine&searchmode=none
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