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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 كهُح انضساػح انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 انًذاصُم انذمهُح  / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انثشَايج األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
   انهغح االَكهُضَح 

  نىسَىطتكا اعى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذساعٍ  .5
 عُىٌ /يمشساخ /أخشي 

 فصهٍ

 دنُم ضًاٌ انجىدج واالػرًادَح  وفك يؼاَُش اذذاد انجايؼاخ انؼشتُح انًؼرًذ   تشَايج االػرًاد .6

 انصىذُح انًخرثشاخ  انًؤثشاخ انخاسجُح األخشي  .7

                                   0202 – 9 – 5 ذاسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثشَايج األكادًٍَ .9

  انهغح االَكهُضَح َثذث فٍ يصادس -1

 يذاخم انهغح االَكهُضَح َثذث فٍ اَىاع -2

 لىاػذ انهغح االَكهُضَحانرؼشف ػهً  -3

 ق انهفع انهغح االَكهُضَحانرؼشف ػهً طش -4
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 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايجيخشجاخ ان  .11

  ف انًؼشفُح االهذا - أ
 اٌ َرؼشف انطانة ػهً  يفهىو انهغح االَكهُضَح    -1أ

 انهغح االَكهُضَحاٌ َصف انطانة اَىاع -2أ

  انرؼثُش ػٍ انهغح االَكهُضَحطشق اٌ َؼشف انطانة  -3أ

 اٌ َؼشف انطانة لىاػذ انهغح االَكهُضَح-4
 لىاػذ انهغح االَكهُضَحذصُُف اٌ َؼشف طشَمح  -5أ

 شَمح اعرخذاو انهغح االَكهُضَحطاٌ َؼشف  -6أ

 ثشَايج نخاصح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

 اٌ َغرطُغ انطانة اٌ ًَُض تٍُ لىاػذ انهغح االَكهُضَح و انهغح انؼايح – 1ب 

 اعظ انهغح االَكهُضَحاٌ َؼشف  – 2ب 

    اهًُح انهغح االَكهُضَح يذي اٌ َؼشف    - 3ب 

 
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انششح وانرىضُخ -1

 طشَمح انًذاضشج-2

 انذسوط انؼًهُح انًخرثشَح-3

 انذسوط وانضَاساخ انذمهُح-4

 
 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انُظشَح-1

 االخرثاساخ انؼًهُح-2

 انرماسَش وانذساعاخ-3

 
 انىجذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ج

 يهاسج انرفكُش دغة لذسج انطانة -1ج         

 ًالدظح واالدسانان-2ج

 انرذهُم وانرفغُش-3ج

 االػذاد وانرمىَى-4ج   
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انششح وانرىضُخ-1

 طشَمح انًذاضشج-2

 انرماسَش وانذساعاخ-3
 طشائك انرمُُى    

 االخرثاساخ انُظشَح-1

 االخرثاساخ انؼًهُح-2

 انرماسَش وانذساعاخ-3
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 .انشخصٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًُمىنح هُح انرأهُو انًهاساخ انؼايح-د 

 انًهاساخ انؼايح وانراهُهُح انًُمىنح-1د

 انرىاصم انهفظٍ-2د

 انؼًم انجًاػٍ-3د

 ذذهُم انرذمُك-4د   

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى          

 انششح وانرىضُخ -1

 طشَمح انًذاضشج -2
 انذسوط انؼًهُح فٍ انًخرثش  -3

 دسوط فٍ انذمم -4

 

 
 طشائك انرمُُى          

 
 االخرثاساخ انُظشَح-1    

 اخرثاساخ ػًهُح -2

 تُُح انثشَايج  .11

 انغاػاخ انًؼرًذج           اعى انًمشس أو انًغاق سيض انًمشس أو انًغاق انًشدهح انذساعُح 

 ػًهٍ     َظشٌ      

   2 انهغح االَكهُضَح  الونً ا

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 انرخطُظ نهرطىس انشخصٍ .12

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

 
 
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرذاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .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
 

 أهى يصادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايج .14

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

2. -2  ."معنى انكلٌزٌة فً قاموس المعانً" 

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

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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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسٍ   اللغت االنكلُزَت  ISO02 االولً 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُح انضساػح  انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 لغى انرشتح و انًىاسد انًائُح  / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

  اعى / سيض انًمشس .3

  أشكال انذضىس انًرادح .4

 1 انفصم / انغُح .5

 31 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

                                   0202 – 9 – 5 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 الزراعة كلية لطلبة   نكلُزَتاللغت اال الوصول اىل االساسيات البسيطة ملدخل اىل 

 
 
 
 
 
 
 

 

قرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف الم

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشج .11

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
  اللغت االنكلُزَت   اٌ َرؼشف انطانة ػهً يفهىو -1أ

  اللغت االنكلُزَت   اٌ َصُف انطانة يصادس  -2أ

  االخشي  اللغاثاللغت االنكلُزَت و   اٌ َفصم انطانة تٍُ  -3أ
   اللغت االنكلُزَت   اٌ َذهم انطانة يىاضُغ  -4أ
 هع اللغت االنكلُزَت  اٌ َرؼهى انطانة انرؼايم  -5أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 اللغت االنكلُزَت ذؼشَف انطانة – 1ب

  اللغت االنكلُزَت   انرؼشف ػهً ػهً لذسج انطانة  – 2ب

 اللغت االنكلُزَت يغ  نطهثح يٍ يؼشفح انرؼايم ذًكٍُ ا – 3ب

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انششح و انرىضُخ  -1
 طشَمح انًذاضشج  -2
 انًجايُغ انطالتُح  -3
 اللغت االنكلُزَت انذسوط انؼًهُح نًادج  -4

 

 

 
 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انُظشَح  -1
 انرماسَش و انذساعاخ  -2

 

 

 
 ُح وانمًُُح األهذاف انىجذاَ -ج

 يهاسج انرفكُش دغة فهى انطانة -1ج

 انًالدح و االدسان -2ج

 انرخُم و انرأيم -3ج

 

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 

 
 طشائك انرمُُى    
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 االخرثاساخ انُظشَح  -1
 انرماسَش و انذساعاخ  -2

 

 
 ماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تانرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 ػهً انغثىسج  نهمىاػذانرىضُخ انكايم -2د

 اعرؼًال االشكال انًغرخذيح نهششح  -3د

 اعرؼًال انذاذا شى نهششح    -4د
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 انثُُح انرذرُح  .12

 اللغت االنكلُزَت  -1 انكرة انًمشسج انًطهىتح ـ 1
  اللغت االنكلُزَت مدخل اىل  -2

   
دراسة/ فرٌق المحترف السعودي/ أحمد عثمان/ مراجعة فكتور  -0   .1 )انًصادس(  ـ انًشاجغ انشئُغُح 2

ٌّة )مركز الملك عبدالعزٌز الثقافً العالمً، مبادرة  سحاب، العربٌة فً اللغات العالم

02لسعودٌة( من أرامكو ا  

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

ٌّة )مركز الملك عبدالعزٌز مراجعة فكتور سحاب، العربٌة فً  اللغات العالم

02الثقافً العالمً، مبادرة من أرامكو السعودٌة(   

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

ٌّة )مركز الملك عبدالعزٌز الثقافً  مراجعة فكتور سحاب، العربٌة فً اللغات العالم

00العالمً، مبادرة من أرامكو السعودٌة(   

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

ٌّة )مركز الملك عبدالعزٌز الثقافً  مراجعة فكتور سحاب، العربٌة فً اللغات العالم

 تُُح انًمشس .11

يخشجاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثىع

 انًطهىتح
اعى انىدذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

ٌ َرؼشف انطانة ا 6 3و2و1

اللغت   ػهً يفهىو 

  االنكلُزَت 

اللغت  انً يذخم 

  االنكلُزَت 
انششح و 

ػشض 

 انًذاضشج 

 االيرذاَاخ 

اٌ َرؼشف انطانة  4 5و4 

اللغت   ػهً يصادس 

  االنكلُزَت 

انششح و  االصيُح   

ػشض 

 انًذاضشج

 االيرذاَاخ

اٌ َرؼشف انطانة  4 7و6

اللغت  ػهً اَىاع 

 تاالنكلُزَ

انششح و  انًضاسع انراو   

ػشض 

 انًذاضشج

 االيرذاَاخ

اٌ َرؼشف انطانة  4 9و8

اللغت  ػهً لىاػذ 

  االنكلُزَت 

انششح و  انًضاسع انثغُظ   

ػشض 

 انًذاضشج

 االيرذاَاخ

اٌ َرؼشف انطانة  4  11و11

اللغت  ػهً اعظ 

  االنكلُزَت 

انششح و  انًاضٍ انثغُظ  

ػشض 

 انًذاضشج

 االيرذاَاخ

اٌ َرؼشف انطانة  4  13و12

اللغت  ػهً  اصيُح 

 االنكلُزَت

انششح و  انًغرمثم انثغُظ   

ػشض 

 انًذاضشج

 االيرذاَاخ

اٌ َرؼشف انطانة  4  15و14

ػهً طشق انرؼثُش ػٍ 

 اللغت االنكلُزَت انجًم 

انششح و  انًغرمثم انراو انثغُظ  

ػشض 

 انًذاضشج

 االيرذاَاخ

 

 

 

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
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65العالمً، مبادرة من أرامكو السعودٌة(   

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

ٌّة )مركز الملك عبدالعزٌز الثقافً العالمً، مبادرة  سحاب، العربٌة فً اللغات العالم

4مكو السعودٌة( من أرا  

د. أنور محمود زناتً، التواصل الحضاري بٌن الشعوب: أثر اللغة  -5 ^ .3

0206العربٌة فً اللغة اإلنجلٌزٌة ) ) 

(http://www.alukah.net/literature_language/0/43171/#ixzz3X
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 معجم التأثٌل على اإلنترنت ^ .4

  
               ـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 
 االكادمية العراقية اجملالت العلمية 

ب ـ انًشاجغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد 

.... 
Journal English lan. 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 اَفاد انطهثح و خاصح االوائم انً انذول انًرمذيح  -1
 انرؼاوٌ تٍُ انجايؼاخ انؼشالُح  -2
 ذفؼُم فكشج االعرار انضائش  -3
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