
 وزارة التعلٌم العالً والبـحث العلمً  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــوٌم العلــمً  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً
           

 
 
 
 

  والمعاهد كلٌاتستمارة وصف البرنامج األكادٌمً للا
   1026 - 1025للعام الدراسً 

 القادسٌة : الجامعة   
  اآلدابا:  الكلٌة

  اللغة العربٌة: لقسم العلمًا
 الملف :   تارٌخ ملئ

 
 

 التوقٌع:
 :اسم معاون العمٌد للشؤون                                                      حازم كرٌم عباس رئٌس القسم:اسم 

 1025/   التارٌخ:    /                                                     1025التارٌخ:   /    / 
 

             
 
 

 دقق الملف من قبل 
 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعً

 :اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
مصادقة السٌد                 /     /                      :التارٌخ
 العمٌد

 :التوقٌع
 
 

 ((نموذج وصف البرنامج األكادٌمً))أ

 ٌمً وصف البرنامج األكاد: 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وٌصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  علم النفسقسم   -اآلداب كلٌة  -جامعة القادسٌة  المؤسسة التعلٌمٌة .1



  
 1الصفحة 

 
  

 اللغة العربٌةقسم  القسم الجامعً / المركز  .2

  اداب لغة عربٌةبكالورٌوس  اسم البرنامج األكادٌمً  .3

  لغة عربٌةبكالورٌوس   اسم الشهادة النهائٌة  .4

 ســــــــــنوي النظام الدراسً   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 2/9/1025 رٌخ إعداد الوصف تا .8

 :أهداف البرنامج األكادٌمً .9

المحافظة على سالمة اللغة العربٌة بوصفها لغة القرآن الكرٌم ، وعنوان شخصٌة األمة ، ورمز  - أ
 هوٌتها.

 إثراء المعرفة اإلنسانٌة باللغة العربٌة لغة وأدباً وثـقـافـة وحضارة. - ب
 الدراسات العلٌا فً التخصص.تهٌئة الخرٌجٌن  واعداد الكفاءات لمواصلة  - ت
 تـنمٌة الحس اللغوي واألدبً والنقدي ، وحب اإلطالع. - ث
التفاعل مع ثـقـافـات العصر ومعارفه وتجاربه وإقامة جسور التواصل اإلنسانً مع هذا الواقع  - ج

 المعاصر الذي صارت فٌه نظرٌات اللغة وإبداعات األدب ومذاهب النقد تراثاً مشاعاً وملكاً لكل لغة
 خرٌج كوادر على درجة عالٌة من التعلٌم والتأهٌل والتمٌزت - ح
 استقطاب أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي الخبرات المتمٌزة - خ
ٌّة المتمٌزة و تشجٌع الطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس على  - د ٌّة التشاركٌة ذات النوع تشجٌع البحوث العلم

 تقدٌم أفكار رٌادٌة.

 
 
 

 :لتعلٌم والتعلم والتقٌٌمالمطلوبة وطرائق ا البرنامجمخرجات   .11

 :والفهم  المعرفة-أ
       .التفكٌر العلمً فً مواجهة المشكالت أسالٌباعتماد  ٌتمكن الطلبة من أن   .1
من خالل ما  المتاحةمع شكل ومحتوى المعرفة  التً تتناسب ةمنهجٌالتفكٌر ال أسالٌباعتماد  .2

خصوصا ما كان متصال منها باللغة ٌدرسه  من علوم القرآن، واداب اللغة العربٌة وغٌرها، 
  .بوجه عام واللغة العربٌة بشكل خاص

تعمٌق الوعً المنهجً ومحاولة التحول به من البحث العلمً خاصة، والى التفكر والحٌاة  .3
 .عامة

 لمعرفة المكتسبة.لتنمٌة مواهب الطلبة وقدراتهم فً الفنون األدبٌة من خالل  .4
 .فً المحاضرة واالختبار والبحث تنمٌة تفكٌر الطالب العلمً المنظم .5
 .التعلم المنظم ذاتٌاً  إستراتٌجٌاتاكتساب  .6
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   المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج: االهداف -ب 
   .الطالب مهارته اللغوٌة واالدبٌة ٌنمًان  – 1ب 
  .تدرٌس اللغة العربٌة فً المدارس المتوسطة واإلعدادٌةمهارات ان ٌكتسب الطالب   – 2ب 
  .ٌتمكن الطالب من االلمام بقواعد اللغة الثابتة ومواكبة الجدٌد وربطه باالصٌلن ا   - 3ب 

 :طرائق التعلٌم والتعلم  

 .طرٌقة العرض على الداتا شو -
 طرٌقة عرض المادة والمناقشة -

 :طرائق التقٌٌم  

   المقالٌة(. –ة الموضوعٌ)التحرٌرٌة االختبارات  -
  .اللغوي السلٌم من العً واالغالطوالتمكن واالداء  ألنشطةمراعاة ا -

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة: -ج
  .التدرٌساهمٌة الدور الذي سوف ٌقوم به عند مزاولته لمهنة الطالب  ٌعًان  -1ج       

  .التراث اللغوي واألدبً ألمته ومواكبة الجدٌدالطالب  ٌساهمان  -2ج
صٌحة واالبتعاد عن االنجراف وراء العامٌة السلبٌة تمكن الطالب من غرس اللغة العربٌة الفٌان  -3ج

  .والمصطلحات االجنبٌة التً بدأت تنتشر بشكل واسع فً المجتمع
 

 :طرائق التعلٌم والتعلم  

 .والمناقشة،  القاء المحاضرة
 

 :طرائق التقٌٌم 

  .والشفهٌة االختبارات التحرٌرٌة -
نشرات جدارٌة متخصصة باللغة واالدب، مهرجانات شعرٌة، كتابة ) تعلٌمٌة متنوعة  أنشطة -

 (.البحوث
 

 المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(: -د 

 مهارة البحث العلمً . -1د
 مهارات  التفكٌر  بأنواعه المختلفة ) الناقد، واإلبداعً،  والتحلٌلً (.-2د
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 بنٌة البرنامج : .11

المرحلة 
 الدراسٌة

رمز المقرر أو 
 المساق

 اسم المقرر أو المساق
 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

  ولالصف األ

 - 03 االدب العربً قبل االسالم

 - 02 المكتبة ومنهج البحث

 - 04 النحو

 - 02 الصرف

 - 03 البالغة

 - 02 حقوق ودٌمقراطٌة

 - 02 علوم القرآن والحدٌث

 - 02 التارٌخ

  2 اللغة االجنبٌة

 01 02 الحاسوب

 
 
 

 الصف الثانً 

 01 24 المجموع 

 - 03 البالغة

 - 00 االدب االسالمً

 - 03 النحو

 - 02 الفلسفة

 - 03 العروض والقافٌة

 - 02 الكتاب القدٌم

 - 02 الفلسفة

 - 02 للغوٌة والتعبٌرالمهارات ا

 
 

 - 02 الصرف 

 - 02 مناهج التفسٌر

 
 الصف الثالث

 
 
 
 
 

 المجموع 
 

22 - 

 - 03 النحو

 - 02 االدب االندلسً

 - 03 االدب العباسً

 - 02 ادب العصور المتأخرة

 - 02 النقد االدبً القدٌم

 - 02 تحلٌل النص القرآنً

 
 
 

 - 02 علم اللغة 

 - 02 الكتاب القدٌم

  02 تطبٌقات لغوٌة

 
 الصف الرابع 

 - 20 المجموع 

 - 02 االدب المقارن
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 - 02 الشعر الحدٌث

 - 02 النثر الحدٌث

 - 02 المدارس النحوٌة

 - 03 النحو

 - 02 النقد االدبً الحدٌث

 - 02 فقه اللغة  

 - 02 بحث التخرج  

 - 20 المجموع  

 
 
 
 
 

 :التخطٌط للتطور الشخصً .12

 
 :ًالكادر التدرٌس 

 .االنسانٌة والتكنلوجٌةبما ٌتالءم وتطور العلوم فً القسم   التدرٌسٌٌن كفاءةفً تطوٌر  اإلسهام  -
رفد الجامعات والكلٌات والمؤسسات المختلفة بخرٌجٌن مؤهلٌن علمٌا من حملة الدكتوراه اإلسهام فً  -

 والماجستٌر .
مختلف المهارات وتطبٌق البرامجٌات التً تعتمد فً أساسها على توافر  مالاستعاالسهام فً  -

 التقنٌات المختلفة. استعمالو
 
 :المتعلمٌن 

 .لطلبةل اللغوٌة واالدبٌةمهارات التطوٌر  . -
الطلبة وارشادهم للتعلم  االهتمام بتوفٌر فرص التعلم والخبرات المكتسبة التً تنمً قابلٌات وتوجهات  -

 . والمهارٌة والوجدانٌة ان تطوٌر كفاٌاتهم المعرفٌة لضم المستمر
 
 
 
 
 

 :المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو  ع)وضمعٌار القبول  .13

 
 . (االدبً واالعلمً )عٌها رعلى شهادة الدراسة االعدادٌة بف حاصالان ٌكون المتقدم  -
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 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

لمً: د.أحمد عبد المنعم حسن. الجزء األول: المنهج العلمً وأسالٌب كتابة البحوث أصول البحث الع -
والرسائل العلمٌة الجزء الثانً: إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العلمٌة، المكتبة األكادٌمٌة، 

 .م1996
 لمنهجٌة فً البحوث و الدراسات اإلسالمٌة: محمد البدوي، دار المعارف تونس -
عقلة  -محمد أبو نصار -بحث العلمً: القواعد و المراحل والتطبٌقات: محمد عبٌداتمنهجٌة ال -

 .م1999مبٌضٌن ، الجامعة األردنٌة، 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 جمخرجات التعلم المطلوبة من البرنام 

السنة / 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسً

 أم اختٌاري

 المعرفة والفهم
األهداف المهاراتٌة 
 الخاصة بالبرنامج

االهداف الوجدانٌة 
 والقٌمٌة

 المهارات العامة والمنقولة
) أو( المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلٌة التوظٌف 

 والتطور الشخصً

 0د 1د 2د 0ج 1ج 2ج 0ب 1ب 2ب 6أ 5أ 4أ 0أ 1أ 2أ

   *  *   *       * اساسً  الصرف  االول

                  

   *  *    *      * اساسً الدب االسالمً  الثانً 

                  

   *   *  *       * اساسً النحو  الثالث

                  

   *  *   *       * اساسً  النقد االدبً الحدٌث  الرابع
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