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 وصف اٌجشٔبِح األوبدًٌّ

Academic Program Specification 
 

 

 
 اعُ اٌجشٔبِح .1

Programme Title 
 انهغخ االَكهٛضٚخ جشَبيذ االكبدًٚٙ نمغى ان

 سِض اٌجشٔبِح .2

Programme Code 
 

 اٌّؤعغخ اٌتؼٍٍٍّخ .3

Teaching Institution 
 ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحج انؼهًٙ

 اٌىٍٍخ .4

College 
 انهغبد

 اٌمغُ .5

Department 
 انهغخ االَكهٛضٚخ 

 إٌظبَ اٌذساعً   .6

Attendance Type 

 

 عُٕ٘

 عًاٌفصً اٌذسا .7

Academic Session 
 اعجٕع 55

 ػذد وزذاد اٌجشٔبِح .8

Credits 
   551انذساعبد األٔنٛخ  

 ٌشهبدح إٌّّىزخا .9

Final Award 
 ثكبنٕسٕٚط 

 اٌدهخ اٌّؼتّذح ٌٍجشٔبِح .11

Programme Accredited  
 لغى انزٕدح ٔاالػتًبد االكبدًٚٙ

 اعُ ِٕغك اٌجشٔبِح .11

Programme Coordinator 
  عؼذٌٔو.و. احًذ ثبعى 

 تبسٌخ اػذاد اٌجشٔبِح .12

Date of Programme   
 يغتًش

 ةــــــوفـــــة الكــــــــعــجام
KUFA UNIVERSITY    
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 أهذاف اٌجشٔبِح األوبدًٌّ .13

Programme Aims          

ٌهُ اعجبة اٌتضود  تهًءِٓ شأٔهب اْ  ٌٍطٍجخ تىفٍش ثٍئخ تؼٍٍٍّخ -1

ٌٍىىٔىا  فً ػٍُ اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ  ثبٌؼٍُ واٌّؼشفخ وتطىٌش لذساتهُ

 . ػٕبصش فبػٍخ فً اٌّدتّغ

شٍظ اٌجسج اٌؼًٍّ ثّشبسوخ اػضبء اٌهٍئخ اٌتذسٌغٍخ واٌطٍجخ فً تٕ -2

 اٌخبصخ ثبٌٍغخ . اخشاء اٌجسىث 

االعتّبع ِهبساد اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ االسثؼخ )تؼشف اٌطٍجه ػٍى  -3

اٌتً  واألِثٍخاٌىٍّبد  خاليورٌه ِٓ   ,اٌتسذث ,اٌمشاءح,اٌىتبثخ(

تً تغتخذَ فً ٌتذسة اٌطبٌت ضّٓ اٌتّبسٌٓ واٌتذسٌجبد اٌٍغىٌخ اٌ

  .اٌّمشس

وٌذٌخ ِؼشفخ  خؼً اٌطبٌت ٌتؼٍُ اٌىثٍش ِٓ اٌتشاوٍت اٌٍغىٌخ واٌضٍِٕخ -4

ثبألدة واٌّغشذ االٔىٍٍضي ِٓ خالي دساعخ االدة واٌّغشذ ٌّختٍف 

 ػصىس تطىس اٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ .

إػذاد وتذسٌت خشٌدٍٓ لبدسٌٓ ػٍى وتبثخ اٌجسىث اٌؼٍٍّخ   -5

 .واِتالوهُ ِهبساد اٌتشخّخ ضٌخ واٌؼشثٍخواٌتطجٍمٍخ ثبٌٍغتٍٓ اإلٔدٍٍ

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intended Learning Outcomesِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّغتهذفخ     .14

 

 Knoldge and Understanding   واٌفهُ  اٌّؼشفخ 14-1

 ٌّتٍه اٌطبٌت اٌمذسح ػٍى فهُ اٌٍغخ اإلٔدٍٍضٌخ واٌتسذث ثهب -1

 ٍٍضي ٌفهُ اٌثمبفخ واٌّدتّغ اٌزي ٌؼىغه هزا األدةاٌمذسح ػٍى دساعخ األدة اإلٔد -2

 اٌمذسح ػٍى تشخّخ إٌصىص اإلٔدٍٍضٌخ إٌى اٌؼشثٍخ واٌؼىظ -3

 اٌمذسح ػٍى وتبثخ أوساق ثسثٍخ وِمبالد فً ِىاضٍغ ِختٍفخ ثبٌٍغخ اإلٔدٍٍضٌخ -4

    Learning and Teaching Methods طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطىٌش اٌّؼشفخ واٌفهُ

 ِسبضشاد ٔظشٌخ ٌىٍِخ. .1

 .اٌّختجش ِسبضشاد ػٍٍّخ فً  .2

 ِشبسٌغ اٌتخشج ٌطٍجخ اٌّشزٍخ إٌّتهٍخ وِٕبلشتهب .3

     Assessment Methodsطشائك تمٍٍُ اٌّؼشفخ واٌفهُ اٌّىتغجخ 

 االِتسبْ اٌّجبشش ٌٍطبٌت-1

 االِتسبْ اٌشفهً ٌٍطبٌت واالِتسبٔبد اٌمصٍشح )اٌىىصاد(-2

 ق ػًّ ثسثٍخاػذاد اوسا-3

 اٌدبٔت اٌؼًٍّ ٌجؼض اٌّىاد اٌذساعٍخ اٌتً تستبج اٌى رٌه-4
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 Intellectual Skillsِهبساد اٌتفىٍش   14-2

 .  اٌزهًٕ ِٓ خالي االعئٍخ اٌّجبششح اٌؼصفاعتخذاَ -1

 .  ثتاللر االفىبس ثٕهب وٌغبهُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ واالٔىٍٍضٌخ واٌفشٔغٍخ  ٌذسطاْ -2

 .  فً وبفخ أشطخ إٌّبلشخ واٌسىاس خالي اٌّسبضشاداْ ٌشبسن اٌطبٌت -3

 

 

     Assessment Methodsطشائك تمٍٍُ ِهبساد اٌتفىٍش 

 اعتخذاَ إٌّطك ٌتمٍٍُ االخبثخ .  -1

 تسذٌذ االخطبء وتمٍٍُ دلخ االخبثخ .  -2

 تمٍٍُ فؼبٌٍخ اٌطشق اٌّؼتّذح ٌسً اٌّشىٍخ .  -3

 دػُ اَساء ثبألدٌخ  -4

 Practical Skillsخ و اٌؼٍٍّخ  اٌّهبساد اٌّهٍٕ 14-3

 اْ ٌتمٓ اٌطبٌت االصغبء واٌتسذث  ثبٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ . -1

 اْ ٌتمٓ اٌطبٌت اٌمشاءح واٌىتبثخ  ثبٌٍغخ االٔىٍٍضٌخ . -2

 

 Learning and Teaching Methods طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطىٌش اٌّهبساد اٌؼٍٍّخ 

 

 

 

 

     Assessment Methodsد اٌؼٍٍّخ طشائك تمٍٍُ اٌّهبسا

 ٌتُ تمٍٍُ اٌّهبساد اٌؼٍٍّخ ِٓ خالي اٌفشوق اٌفشدٌخ ثٍٓ اٌطٍجخ وٌىً ِبدح ػٍٍّخ ثبعبٌٍجهب اٌّختٍفخ

 

 Transferable and Generic Skills  وإٌّمىٌخ اٌّهبساد اٌؼبِخ 14-4

 

  اٌٍغخ االٔىٍٍضٌختمٓ اٌطبٌت اعبعٍبد اْ ٌ-1

 صٍبغخ اٌّشبسٌغ اٌجسثٍخ اْ ٌتفهُ اٌطبٌت-2

 

   Learning and Teaching Methods طشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطىٌش اٌّهبساد اٌؼبِخ

 اعتخذاَ اٌشجىخ اٌؼبٌٍّخ ٌتطىٌش اٌّهبساد اٌؼبِخ-1

 اٌّغبػذحاالعبعٍخ واٌّصبدس و اٌىتت  اعتخذاَ-2

 اعتخذاَ اٌّىبتت االٌىتشؤٍخ . -3

 تجش ِتؼذد اٌىعبئظ . اعتخذاَ اٌّخ-4

 

     Assessment Methods  وإٌّمىٌخ طشائك تمٍٍُ اٌّهبساد اٌؼبِخ
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 ثٍٕخ اٌجشٔبِح  .15

Programme Structure  

 عدد الوحدات عدد الساعات المادة ت
 5 3 النحو 1
 5 3 التلفظ 2
 5 4 االستيعاب 3
 3 2 االدب 4
 3 2 االنشاء 5
 5 4 المحادثة 6
 3 2 لغة الفرنسيةال 7
 3 2 حاسبات 8
 3 2 حقوق االنسان 9

 المرحلة الثانية 
 عدد الوحدات عدد الساعات المادة ت
 5 3 النحو 1
 6 2 الترجمة 2
 3 3 المحادثة 3
 3 3 الصوت  4
 5 2 االستيعاب 5
 3 2 االنشاء 6
 5 3 النثر 7
 3 2 اللغة العربية 8
 3 2 اللغة الفرنسية 9

 الثالثة المرحلة
 عدد الوحدات عدد الساعات المادة ت
 6 3 الترجمة 1
 5 3 النحو 2
 5 2 المقالة 3
 5 3 علم اللغة 4
 5 3 النثر 5
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 3 2 نحو مقارن 6
 3 2 شعر 7
 3 2 اللغة العربية 8
 3 2 اللغة الفرنسية 9

 المرحلة الرابعة
 عدد الوحدات عدد الساعات المادة ت
 6 3 الترجمة 1
 5 3 نحوال 2
 5 2 علم اللغة 3
 5 3 علم الداللة 4
 5 3 النثر 5
 3 2 الشعر 6
 3 2 النقد االدبي 7
 3 2 اللغة الفرنسية 8
 3  بحث التخرج 9
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 اٌطٍجخ ُاالٔظّخ واٌٍىائر اٌخبصخ ثتمٍٍ .16
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Regulation of Assessment 

 
 
 
 
 
 

 (اٌمغُ اٌؼًٍٍّمخ ثبالٌتسبق ثبٌىٍٍخ و األٔظّخ اٌّتؼ)ِؼٍبس اٌمجىي  .17

Criteria for Admission  

 - :  الكلية في القبول شروط أوال

 ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )القبول المركزي(الللط القبول شروط اعتماد -1
 .الجامعة كلية اوال القسم او مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن -2

 .للتخصص المتقدم اليه طبيا الئق كوني أن -3

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثررغبة الطالب من   اختيار -1

 .مع معدل مادة اللغة االنكليزية للمفاضلة  القبول في الثانوية العامة معدل -2

 .الطالب بالدراسة فيه غبر ي الذي القسم مقرر معدل -3
 .للقسم العلمي االستيعابية الطاقة -4

 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِح .18

Key Sources of Information about the Programme 
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 دػُ ِصبدس اٌتؼٍُ .19

Support for Student Learning 

 
 

 -يقوم القسم بدعم تعلم الطالب من خالل: 
 .م للطلبة لحظة انضمامهم للقسمالالز . يقدم الدعم 1 

 ورئيس القسم متاحون لتقديم المساعدة والمشورة. مقرر القسم. 2
 .مع مشرفهم في البحث. يعمل الطالب 3
. توفر معظم الدورات التدريبية مذكرات المحاضرات المطبوعة وأوراق المشكالت والتمارين العملية ، كما يمكن الحصول 4

 موقع اإللكتروني.عليها من مكتب القسم وال
 . يسعد أعضاء فريق العمل بتقديم المساعدة والمشورة.5

 دعم الجامعة لتعلم الطالب:
 . خدمات المكتبة.1
 الحاسوب.العمل بمختبرات . 2
 .اللغوية . خدمة االستشارات 3
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 خطشائك اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِ ِؼبٌٍشطشائك تمٍٍُ وتسغٍٓ  .21
Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and Teaching 

 رٕدح انجشَبيذ:

 ٚمذو انطالة يالحظبد فٙ َٓبٚخ انٕحذح ، ٔانتٙ تغتخذو نًشارؼخ ٔتحغٍٛ انٕحذح. -5

 .ثبَتظبو ٕٔٚفش يُتذٖ ًٚكٍ يُبلشخ أ٘ ربَت يٍ رٕاَت انتذسٚظ فّٛ ػمذ يزبنظ انمغى ثبَتظبو-2

 ػضٕٚخ انطالة فٙ يزهظ إداسح انمغى ٔانكهٛخ. -3

 يُبلشبد انطالة يغ انًؼهًٍٛ انشخظٍٛٛ ٔيذٚش٘ انذساعبد نكم ػبو. -4

 
 ضًبٌ رٕدح انجشَبيذ ٔتحغُٛٓب:

 

 ٚتى يشارؼخ انجشَبيذ ثشكم دٔس٘ يٍ لجم يًتحٍُٛ خبسرٍٛٛ. -5

 انتمٛٛى انغُٕ٘ نكم ٔحذح يٍ لجم انًُغك. -2

 ذٔسٚخ نهجشَبيذ يٍ لجم أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ.انًشارؼبد ان -3

 انفحض انخبسرٙ يٍ لجم ضًبٌ انزٕدح ثبنكهٛخ. -4

 انٓٛئخ االعتشبسٚخ انخبسرٛخ نهمغى ٔانتٙ تضى يًخهٍٛ ػٍ انطالة ٔانًغتشبسٍٚ فٙ ْزا انًمشس. -5

 ٚخضغ رًٛغ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ثبَتظبو نًشالجخ صيالئٓى نتذسٚغٓى -6

 

 

 

 

 انتؼهٛى ٔانتؼهى اعتشاتٍدٍبد اعتخذاَ فً اٌتذسٌظ هٍئخ أػضبء ِهبساد ٍُتمٍطشائك  .25

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

 

 .5سلى  ًَٕرد ٔفك انمغى سئٛظ لجم يٍ ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ تمٛٛى. 5

 .2ى سل ًَٕرد ٔفك انطالة لجم يٍ ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ تمٛٛى .2

 .3سلى  ًَٕرد نؼضٕ ْٛئخ انتذسٚظ ٔفك انزاتٙ انتمٛٛى. 3

 .4طالة ٔفك ًَٕرد سلى تمٛٛى يشحهخ دساعٛخ يٍ لجم ان .4

 .ٔثبششاف لغى انزٕدِ فٙ انزبيؼخ انكهٛخفٙ  انزٕدح شؼجخ تتى ػًهٛخ انتمٛٛى ثبنتُغٛك يغ. 5
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  ِشاخؼتهو اٌجشٔبِح خىدح تمٍٍُك ائطش .22

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 يٍ ػهّٛ ٚطشأ ٔيب  انشبيهخ انًشارؼخ ٔإرشاء يتبثؼخ انجشَبيذ فٙ انمغى انؼهًٙ يًٓتٓب نزبٌ . تشكٛم5

 .يغتزذاد

 .. اعتجٛبٌ اساء انطهجخ ػُذ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ حٕل انجشَبيذ انذساع2ٙ

 انًمشساد نتطٕٚش انطشق أفضم حٕلكم فظم دساعٙ ػُذ َٓبٚخ  تذسٚظ ْٛئخ أػضبءاعتجٛبٌ اساء  .3

 .تذسٚغٓب ٔطشق انذساعٛخ

 .انجشَبيذ االكبدًٚٙ فٙ انمغى تطجٛك نًتبثؼخ انزبيؼخ فٙ انكهٛخ ٔ انزٕدح شؼجخ يغ انتُغٛك .4

 عُٕاد اسثغ كم دٔس٘ ثشكم نهجشَبيذ شبيهخ يشارؼخ إرشاء .5
 

 

 اٌتذسٌظ هٍئخ اختٍبس أػضبء .23

Selection of academic staff members 

 :انٗ ثبإلضبفخنششٔط ٔصاسح انتؼهٛى انؼبنٙ  ٔفمب اختٛبس اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔتؼُٛٓى 

 .انؼبنٛخ انؼهًٛخ ٔانكفبءح ٔانتًٛض ٔانخجشح االختظبص رٔ٘ يٍ انتذسٚظ ْٛئخ ػضٕ اختٛبس  -5

 .أكبدًٚٛب انًتًٛضحانًؼتشف ثٓب ٔ انزبيؼبد خشٚزٙ يٍ انتذسٚظ ْٛئخ ػضٕ اختٛبس  -2

َشش انجحٕث فٙ يزالد  انؼهًٛخ ٔ انتذسٚظ ٔفمب نًؼبٚٛش انزٕدح يٍ حٛج انذسرخ ْٛئخ ػضٕ اختٛبس -3

 . ٔٔسػ انؼًم انًؤتًشاد فٙ ٔانًشبسكخ االَزهٛضٚخ انهغخ ٔإربدح ٔانًؤنفبد راد يؼبيم تأحٛش ػبنًٛخ

 . ٕظٛفخان نشغم ذوانًتم انتذسٚظ ْٛئخ كفبءح ػضٕ نتمٛٛى انشخظٛخ انًمبثالد إرشاء -4

 لجم ٔرنك ٔانجحخٛخ األكبدًٚٛخ نًٓبيّ يًبسعتّ يٍ األٔنٗ انغُخ خالل انتذسٚظ ْٛئخ ػضٕ أداء تمٛٛى -5

 .تخجٛتّ

 

  األوبدًٌّ اٌجشٔبِح إداسحِتطٍجبد  .24
Academic program management requirements 

انتخظض إلداسح انجشَبيذ االكبدًٚٙ ٔانمغى  . ٔرٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبدًٚٛخ ٔإداسٚخ يُبعجخ لٙ يزبل5

 ٔاالستمبء ثّ. 

 . ٔرٕد يزهظ لغى ٔنزبٌ يغبَذح تزتًغ ثبَتظبو ٔتٕحك أػًبنٓب ٔتتبثغ لشاساتٓب.2

 انمشاس، ٔانحظٕل ػهٗ انتغزٚخ انشارؼخ يُٓى. ػًهٛخ طُغ. يشبسكخ انطهجخ فٙ 3

 انمغى. . تٕفش كبدس إداس٘ كبٍف ٔيُبعت نضًبٌ حغٍ عٛش انؼًم ف4ٙ

 . تٕفش انكٕادس انفُٛخ انًؤْهخ نخذيخ انجشَبيذ األكبدًٚٙ.5

. تًُٛخ ٔتطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد انفُٛخ ٔانًُٓٛخ نهكٕادس انًغبَذح فٙ يزبل انتخظض نًٕاكجخ انتطٕساد 6

 انحذٚخخ.

 . تٕفش أسشٛف يتكبيم نهمغى.7

 . ٔرٕد ثشَبيذ تؼشٚفٙ ٔتٕرٛٓٙ نهطهجخ انزذد.8

 أكبدًٚٙ نهطالة خبسد َطبق انًحبضشاد. . ٔرٕد دػى9

 . ٔرٕد اعتمالل أكبدًٚٙ ٔإداس٘ نتحمٛك أْذاف انمغى.51
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