
 االكاديمي للكليات والمعاهداستمارة وصف البرنامج 

 :وصف المقرر البكلورٌوس 

  

 الوصف االكاديمي للمراحل االربعة في البكلوريوس 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً 

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكادٌمً

 بغداد -الجامعة  :

 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة الكلٌة /المعهد :

 اللغة العربٌةالقسم العلمً :

 تارٌخ ملًء الملف :

 التوقٌع :                                                                                                   التوقٌع :

 ا.م.د . حسن علً سٌداسم المعاون العلمً :                              ا.م.د. علً حلو حواس        اسم رئٌس القسم :   

 التارٌخ :                                                                           التارٌخ :                      

 دقق الملف من قبل 



 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً 

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً :

 التارٌخ 

 التوقٌع 

 مصادقة السٌد العمٌد                                                                                                                

 اهداف البرنامج االكادٌمً 

لفرص ن قد حقق االستفادة القصوى من اٌوفر وصف البرنامج االكادٌمً هذا اٌجازا مقتضٌا الهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كا

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج  . وٌصاحبهالمتاحة 

 

 االنسانٌة للعلوم رشد ابن التربٌة كلٌةجامعة بغداد/  . المؤسسة التعلٌمٌة 1

 اللغة العربٌة . القسم العلمً / المركز 2

 مناهج اللغة العربٌة وآدابها للمراحل كافة . اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً 3

 بكالورٌوس .اسم الشهادة النهائٌة 4

 سنوي .النظام الدراسً :سنوي / مقررات أخرى 5

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .برنامج االعتماد المعتمد 6

 العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة .المؤثرات الخارجٌة االخرى7



  .تارٌخ اعداد الوصف 8

 الثانوٌة المدارس فً التدرٌس لمهنة وتربوي ا ادبً اعدادا اعدادالطلبة-2 .اهداف البرنامج االكادٌم9ً

 العربٌة اللغة مادة تدرٌس المهنة وتربوي ادبٌا اعدادا اعدادالطلبة -3

 العالقة ذات الوزارات فً واالقسام للمؤسسات العربٌة اللغة اختصاص مجال فً المشورة تقدٌم-4

 الطلبة اعدادا لغوٌاً وتربوٌا لمهنة التدرٌس اعداد -5

  

  

 

 

 

 

 

 

 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتقٌٌم-11

 

 األهداف المعرفٌة  . أ



 العربٌة اللغة لمادة االطارالفكري على الحصول من الطلبة تمكٌن -1أ

 الثانوٌة المدارس فً التدرٌس المهنة وتربوي اادبٌا اعداد اعدادالطلبة-2أ

 العربٌة اللغة مادة تدرٌس لمهنة وتربوٌا ادبٌا اعداد الطلبة اعداد -3أ

 عالقةال  ذات الوزارات فً واالقسام للمؤسسات اللغةالعربٌة اختصاص مجال فً المشورة تقدٌم-4أ

 اعداد الطلبة اعدادا لغوٌاً وتربوٌا لمهنة التدرٌس - -5أ

 اللغةالعربٌة مجال فً اجراءالبحوث -5أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  -ب

 العربٌة باللغة العالقة ىذات االخر اللجان فً المشاركة– 1 ب

 صحٌح مهنٌا توجٌها وتوجٌههما مادةالعربٌة تعلم فً الطلبة تواجه التً لمشكالتاا معالجة فً المساهمة – 2 ب

 واالدب اللغة مجال فً علمٌٌنم تخصصً ٌنم باحث اعداد – 3 ب

 طرائق التعلٌم والتعلم 

 للغةالعربٌة الصحٌحالتدرٌس الجٌد  الطلبةعلى تدرٌب-1

 المهارات تنمٌة فً التعزٌزالذاتً استراتٌجٌة استعمال-2

 صحٌحة معلومات إلنتاج التفكٌرالتجمٌعً استعمال-3

 طرائق التقٌٌم 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة . –ج 

 اللغةالعربٌة نحوتدرٌس المٌل تنمٌة-1ج



 اللغةالعربٌة تعلم نحو عندالطلبة الرغبة زٌادة-2ج

 وآدابها لغته نحو الطلبة تعزٌزحب-3ج

 

 د. المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً (.

 المادة فً الحدٌثة التدرٌس وطرائقأسالٌب  استعمال على الطلبة تدرٌب-1د 1

 التدرٌس لمهنة لتأهٌلهم والثانوٌةاإلعدادٌة  المدارس فً التطبٌق من الطلبة تمكٌن-2د

 كافة اللغةالعربٌة بمجاالت المتعلقة البحوث بأجراء الطلبة تكلٌف-3د

  استٌعابها المتلقً على ٌسهل بشكل المادة تبسٌط فً لشخصٌة مهاراتهما استعمال من الطلبة تمكٌن -4د

 طرائق التعلٌم والتعلم 

 العربٌة للغة الصحٌح الجٌد التدرٌس لطلبةعلى ا تدرٌب-

 المهارات تنمٌة فً الذاتً التعزٌز استراتٌجٌة استعمال-2

 صحٌحة معلومات لإلنتاج التفكٌرالتجمٌعً استعمال-3

 طرائق التقٌٌم 

 للموادالدراسٌة  الصفٌةاألسئلة  او الخٌارات متعددة بأسئلة ٌومٌة اختبارات -1

 للطلبة الصعبة التنافسٌةاألسئلة  مشاركة درجات -2



 بها المكلفٌن البٌتٌة للواجبات درجات وضع -3

 بنٌة البرنامج  -11

 

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة 

 المساق 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر او المساق 

 

 عملً  نظري 

 اسبوع 31والسنة الدراسٌة  111محاضرة الشهر  25االسبوع  3111 النحو واالدب بشكل عام  االول

 " " النحو واالدب بشكل عام  الثانً

 " " النحو واالدب بشكل عام  الثالث

 " " النحو واالدب بشكل عام  الرابع

     

     

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً  -12

 .كمجموعات أثناءالعمل فً المتابعة -     -

 .الواجبات لتقدٌم المحدد بالوقت اللتزام بمدىا االهتمام -    

 .نالعرض لمقدمً للطلبةا طلبةالمجموعة بقٌة قبل من العروض وتقٌٌم مالحظة -

 معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد ( -13

 .المركزي القبول-

 .للقسم القبول امتحان-

 .المقابلة -

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج  -14



 

 .بغداد جامعة/  اإلنسانٌة للعلوم رشد التربٌةأبن كلٌة دلٌل-

 الطالب دلٌل-

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج 

 

 ٌرجى وضع إشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌم 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج                                               



 

السنة / 

 المستوى 

رمز 

 المقرر 

أساسً ام  اسم المقرر

 اختٌاري 

األهداف المهاراتٌة الخاصة  األهداف المعرفٌة 

 بالبرنامج 

األهداف الوجدانٌة 

 والقٌمٌة 

المهارات العامة والتأهٌلٌة 

المنقولة ) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلٌة التوظٌف 

 والتطور الشخصً (

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ اساسً المقررات جمٌعها  االول

 * * * * * * * * * * * * * * * كذلك اساسً المقررات جمٌعها  الثانً

 * * * * * * * * * * * * * * * كذلك اساسً المقررات جمٌعها  الثالث

 * * * * * * * * * * * * * * * كذلك اساسً المقررات جمٌعها  الرابع

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

 


