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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا ك

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌؾش٠ؼخ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىٍٛس٠ٛط ؽش٠ؼخ

 ثىٍٛس٠ٛط اعُ اٌؾٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :ٕظبَ اٌذساعٟ اٌ .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 رذس٠ت ص١فٟ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 33/5/2321 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 فُٙ ِصطٍؼ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -1

 
 اٌزؼشف ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  ٌّشاؽً ِزؼذدح  -2
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 اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .13

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
    اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّبدح ثّب ٠خص اٌّفشداد اٌّطٍٛثخ    -1أ

 اػذاد خطػ ١ِٛ٠خ -2أ

 اعزخذاَ اٌؼشٚض اٌفذ٠ٛ٠خ ٚاٌجٛس ث٠ٕٛذ اصٕبء اٌؾشػ -3أ
 اػذاد اٌٛعبئً اٌزٛظ١ؾ١خ -4أ
 د رمبس٠ش ِخزصشح ٌجؼط اٌّٛاظ١غاػذا -5أ
 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة 

 وضشح االِضٍخ  - 2ة 

     االٌّبَ ثبُ٘ االساء اٌجٕبئخ ِٓ اٌىزبة اٌّمشس ِٚٓ اٌّصبدس اٌّغبػذح  - 3ة 

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌمبء ِؾبظشح

 ِٕبلؾخ اٌطٍجخ

 ح اٌزفى١ش ٚاالعزٕجبغِٙبس

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ؽٙش٠خ رؾش٠ش٠خ

 اخزبساد اعجٛػ١خ ؽف١ٙخ

 

 

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 غشػ االعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمبثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛف -1ط         

 غشػ اعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ -2ط

 ًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ فىش٠خػ -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ -4ط   
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٚظغ خطخ ٌطشػ االعئٍخ ٚغشػ االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌغش٠ؼخ

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ    
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 اػزّبد إٌّبلؾبد اٌصف١خ -1
 العئٍخ اٌّطشٚؽخؽً ا -2
 االعبثخ ػٓ االِزؾبٔبد اٌغش٠ؼخ رم١١ّب ٌّغزٜٛ اٌطٍجخ -3

 

 

 
 

 

 .اٌؾخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ -1د

 ر١ٙئخ االعئٍخ اٌخبسع١خ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ة إٌّبلؾبد اٌصف١خِزبثؼخ اعٍٛ -3د

 رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اعزؼّبي اٌّصبدس اٌخبسع١خ ٚاٌّزٕٛػخ الغٕبء اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚصمٍٙب -4د   

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

اعزخذاَ غش٠مخ إٌّبلؾخ ٚؽً اٌّؾىالد ٌطشػ ِضً ٘زٖ اٌّٛاظ١غ اٌزٟ رصت فٟ ِغشٜ اٚ ِغبس اٌّٛظٛع 

 اٌذساعٟ ِغ اعئٍزٙب

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ          

 
 االخزبساد اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؾف٠ٛخ

 ) أؾطخ رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ( وزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌّمبالد
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 االٌٚٝ صجبؽٟ 

2323-2321 
ENF Headway  2  
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 اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌؾخصٟ .12

 
 اعداد برانمج للمقرر الدراسي لكل مادة دراسية من قبل التدريسي نفسو -1

 متابعة الربانمج بدقة -2

 اعداد االسئلة واملناقشات الصفية وتقييم الطلبة  -3

 اسخدام وسائل تعليمية مناسبة -4
 
 

 اٌّؼٙذ(زؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ األٔظّخ اٌّ غ)ٚظِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 ان يكون املتعلم حاصل على شهادة )االعدادية العلمي واالديب(
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 ) جملة كلية العلوم االسالمية/ جامعة بغداد( مجيع اعدادىا -1

 رسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه -2

 العلمي على حمرك البحثموقع الباحث   google schoiarل  -3

 املكتبة االفرتاضية -4
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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

 اول

2222-2221 
Enf        Headway  ٌتخصص اجبار    // /    /        
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌؾش٠ؼخ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 رفغ١ش ا٠بد االؽىبَ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ١ِذ–ثشٔبِظ والط سَٚ  -٠ِٟٛ ػجش االٔزش١ٔذ أؽىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ .4

 2321-2323االٚي  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ خالي اٌفصً 33-عبػخ اعجٛػ١ب  2 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 33/5/2321 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8
اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد اٌالصِخ اٌزٟ رغبػذٖ فٟ رط٠ٛش رارٗ ِٓ خالي رطج١ك اوغبة اٌفشد  -1

 ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعزفبدح ِٕٙب
ٚاٌزٕجب فٟ ؽذٚس ِٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚفٟ  ٠غؼٝ اٌٝ فُٙ اٌظٛا٘ش اٌغٍٛو١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -2

 شح ػ١ٍٙبإٌٙب٠خ ظجطٙب ِٚؾبٌٚخ اٌغ١ط
 ؽً ِب ٠مَٛ فٟ ١ِذاْ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٓ ِؾىالد -3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .13

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌززو١ش )اعزذػبء اٌّؼٍِٛخ ِٓ اٌزاوشح( -1أ

 اٌفُٙ )ادسان ٚاعز١ؼبة اٌّؼٍِٛبد( -2أ

 عذ٠ذح(اٌزطج١ك )اعزؼّبي ِبعجك رؼٍّٗ فٟ ِٛالف   -3أ
 رؾ١ًٍ ) رفى١ه ٚرغضئخ اٌٝ ػٕبصش ِٚىٛٔبد( -4أ
 اٌزشو١ت ) رغّغ االعضاء ٌزى٠ٛٓ وً عذ٠ذ(  -5أ
 رم٠ُٛ ) اصذاس ؽىُ ػٍٝ اٌّٛظٛع ثٕبء ػٍٝ ِؼب١٠ش(  -6أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚعبئً اٌزٛظ١ؼ – 1ة

 وضشح االِضٍخ  - 2ة

 ّمشس ثبٌّصبدس اٌّغبػذح ٌٍخشٚط ثٕزبئظ اصشائ١خ ثٕبئخِمبسٔخ ِٛاظ١غ اٌىزبة اٌ  - 3ة

 
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االعزٕزبط-اٌزفى١ش  –االوزؾبف  -ٌؼت االدٚاس

 

 

 
 غشائك اٌزم١١ُ      

 

 ) اخزجبساد ِزٕٛػخ( ٠ِٟٛ, ؽفٛٞ, رؾش٠شٞ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ثٍخ ٌٍٕمبػ ِٓ لجً اٌطٍجخ فٟ اٌصفٛفغشػ االعئٍخ ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌمب -1ط

 غشػ اعئٍخ ٠مَٛ اٌطبٌت ثؾٍٙب ٌٍفصٛي اٌذساع١خ -2ط

 ػًّ اِزؾبٔبد عش٠ؼخ ١ِٛ٠خ ثبئٍخ فىش٠خ -3ط

 ػًّ ؽٍمخ رمبس٠ش ِخزصشح ٠ؾزشن ثٙب غبٌج١ٓ اٚ اوضش ٌذساعخ ِٛظٛع ٠خص ِفشداد إٌّٙظ  -4ط

  
 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

اٌمبء ِؾبظشح ) غش٠مخ ٌؼت االدٚاس اْ ٠ّضً اٌطبٌت دٚس  –اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ  –لؾخ إٌّب –اٌّؾبسوخ 

 االعزبر فٟ اٌمبء ِؾبظشح ػٍٝ صِالئٗ(

 
 غشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد رؾش٠ش٠خ –اخزجبساد ؽف٠ٛخ –اص١ٍخ –اخزجبساد ١ِٛ٠خ 
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 ؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِزبثؼخ اٌّصبدس اٌخبسع١خ -1د

 ر١ٙئخ االعئٍخ اٌخبسعخ ِٓ رٍه اٌّصبدس -2د

 ِزبثؼخ اعٍٛة إٌّبلؾبد اٌصف١خ -3د

  ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌغٍغالد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؼشض ثؾىً فذ٠ٛ ػٍٝ سٚاثػ ػ١ٍّخ سع١ّخ  -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 منهج مقرر من قبل الوزارة اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّمشسح 1

 االنرتنيت ومواقع اللغة االنكليزية  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
  مواقع اخلاصة ابللغة االنكليزية 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  بػبداٌغ األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 االٚي

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس غشػ االعئٍخ سثػ اٌؼجبساد 

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 اٌضبٟٔ

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس غشػ االعئٍخ اٌّؼبوغبد 

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 اٌضبٌش

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس غشػ االعئٍخ 

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 اٌشاثغ

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس غشػ االعئٍخ 

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 اٌخبِظ

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس االعئٍخغشػ  

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 اٌغبدط

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس غشػ االعئٍخ 

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ
اٌمبء ِؾبظشح فذ٠ٛ٠خ  2 اٌغبثغ

 ٚػشض ثٛس ث٠ٕٛذ
 اٌؾعٛس غشػ االعئٍخ 

 االخزجبساد

اٌزفبػً 

 اٌصفٟ



  
 12الصفحت 

 
  

الٔزش١ٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ ا
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 رطج١ك ٚعبئً ِؼشف١خ ؽذ٠ضخ ال٠صبي اٌّفشداد ثؾىً ع١ٍُ ٚعٍظ اٌٝ ار٘بْ اٌطٍجخ -1
ب ٠ظّٓ االؽزشاَ ٚاٌزؼب٠ؼ رٛع١غ ٘بِؼ اٌؾٛاس اٌفىشٞ ٌذٜ اٌطٍجخ ثّب ٠ّٕٟ اٌٍّىخ اٌفىش٠خ ٚاالدث١خ ثّ -2

 ٌٍّزا٘ت ٚاالد٠بْ

 

 

 
 


