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 : وصف البرنامج األكاديمي 

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا مقتضيا ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعمم المتوقعة من 

الطالب تحقيقيا مبرىنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف 
 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 
 مغة العربية جامعة القادسية _ كمية اآلداب _ قسم ال المؤسسة التعميمية  -0
 قسم المغة العربية  القسم الجامعي  -7
 بكالوريوس آداب لغة عربية  اسم البرنامج االكاديمي  -3
 بكالوريوس لغة عربية  اسم الشيادة النيائية  -4
 سنوي  النظام الدراسي  -5
  برنامج االعتماد المعتمد  -6
المؤثرات الخارجية   -7

 األخرى 
 

 0/9/7107 تاريخ اعداد  الوصف  -8
أىداف البرنامج  -9

 األكاديمي 
 

المحافظة عمى سالمة المغة العربية بوصفيا لغة القرآن الكريم ، وعنوان شخصية األمة ، ورمز  - أ
 ىويتيا.

 إثراء المعرفة اإلنسانية بالمغة العربية لغة وأدبا وثقافة وحضارة . - ب
 تييئة الخريجين واعداد الكفاءات لمواصمة الدراسات العميا في التخصص  - ت
 تنمية الحس المغوي واألدبي والنقدي ، وحب االطالع .  - ث
قامة جسور التواصل اإلنساني مع ىذا الواقع  - ج التفاعل مع ثقافات العصر ومعارفو وتجاربو وا 

المعاصر الذي صارت فيو نظريات المغة وابداعات االدب ومذاىب النقد تراثا مشاعا وممكا لكل 
 لغة .

 لتعميم والتأىيل والتميز تخريج كوادر عمى درجة عالية من ا - ح
 استقطاب اعضاء ىيئة التدريس من ذوي الخبرات المتميزة  - خ
تشجيع البحوث العممية التشاركية ذات النوعية المتميزة وتشجيع الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس  - د

 عمى تقديم أفكار ريادية 
 



 مخرجات البرنامج المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .  -01
 المعرفة والفيم  - أ

 أن يتمكن الطمبة من اعتماد أساليب  التفكير العممي في مواجية المشكالت  .0
فة المتاحة من خالل ما ر اعتماد أساليب التفكير المنيجية التي تتناسب مع شكل ومحتوى المع .7

من عموم القرآن ، وآداب المغة العربية وغيرىا ، وال سيما ما كان متصال منيا بالمغة يدرسو 
 وجو عام والمغة العربية بشكل خاص.ب

تعميق الوعي المنيجي ومحاولة التحول بو من البحث العممي خاصة ، الى التفكير والحاياة  .3
 عامة . 

 تنمية مواىب الطمبة وقدراتيم في الفنون االدبية من خالل المعرفة المكتسبة  .4
 . تنمية تفكير الطالب العممي المنظم في المحاضرة واالختبار والبحث .5
 اكتساب استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا .  .6

 األىداف المياراتية الخاصة بالبرنامج : - ب
 أن ينمي الطالب ميارتو المغوية واالدبية  .0
 ان يكتسب الطالب ميارات تدريس المغة العربية في المدارس المتوسطة واالعدادية .  .7
 الجديد وربطو باالصيل . ان يتمكن الطالب من االلمام بقواعد المغة الثابتة ومواكبة .3

 األىداف الوجدانية والقيمية : -ج
 أن يعي الطالب أىمية الدور الذي سوف يقوم بو عند مزاولة مينة التدريس  .0
 ان يساىم الطالب في الحفاظ عمى التراث المغوي واالدبي المتو ومواكبة الجديد  .7
ان يتمكن الطالب من غرس المغة العربية الفصيحة واالبتعاد عن االنجراف وراء العامية السمبية  .3

 والمصطمحات االجنبية التي بدأت تنتشر بشكل واسع في المجتمع 
 الميارات العامة المنقولة ) الميارات االخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي ( -د

 ميارة البحث العممي  .0
 ميارات التفكير بانواعو المختمفة ) الناقد ، واالبداعي ، والتحميمي (  .7

 طرائق التعميم والتعمم : 
 طريقة العرض عمى الدرات شو -
 طريقة عرض المادة والمناقشة  -
 

 طرائق التقييم : 
 االختبارات التحريرية ) الموضوعية _ المقالية ( -
 مراعاة االنشطة واألداء والتمكن المغوي السميم الخالي من العي واالغالط  -
 انشطة تعميمية متنوعة ) نشرات جدارية متخصصة بالمغة واالدب  -



 بنية البرنامج  -00
رمز المقرر او  المرحمة الدراسية 

 المساق 
اسم المقرر او 

 المساق 
 الساعات المعتمدة

 عممي  نظري 
  3 البالغة   الصف األول 

االدب ما قبل  
 االسالم

7  

  7 الفمسفة 
  3 النحو  
  7 الصرف  
  7 الكتاب القديم  
  7 العروض  
  7 مناىج التفسير  
  7 المغة االنجميزية  
   71 المجموع  

البالغة )البيان   الصف الثاني 
 والبديع(

3  

االدب االسالمي  
 واالموي 

3  

  7 الفمسفة والمنطق  
  3 النحو والتطبيق  
  7 الصرف  
  7 الكتاب القديم  
  3 العروض والقافية  
  7 مناىج التفسير  
  7 الميارات المغوية  
  7 المغة االنجميزية  
  74 المجموع  

  3 النحو والتطبيق   الصف الثالث 
  3 االدب االندلسي 
  3 االدب العباسي 



ادب العصور  
 المتأخرة

7  

  7 النقد االدبي القديم  
  7 تحميل النص القرآني  
  3 عمم المغة  
  7 الكتاب القديم  
  7 المغة االنجميزية  
  7 التطبيقات المغوية  
  74 المجموع  

  7 االدب المقارن   الصف الرابع
  7 الشعر الحديث   
  7 النثر الحديث   
  7 المدارس النحوية   
  3 النحو والتطبيق   
  7 المذاىب االدبية   
  3 النقد االدبي الحديث   
  7 فقو المغة   
  7 البحث الخاص   
  71 المجموع   

 
 التخطيط لمتطور الشخصي:  -07
  : الكادر التدريسي 
 االسيام في تطوير كفاءة التدريسيين في القسم بما يتالءم وتطور العموم االنسانية والتكنموجية  -
االسيام في رفد الجامعات والكميات والمؤسسات المختمفة بخريجين مؤىمين عمميا من حممة الدكتوراه  -

 والماجستير .
فر واستعمال في أساسيا عمى توا يات التي تعتمداالسيام في استعمال مختمف الميارات وتطبيق البرامج -

 التقنيات المختمفة . 
 : المتعممون 
 تطوير الميرات المغوية واالدبية لمطمبة . -
سبة التي تنمي قابميات وتوجيات الطمبة وارشادىم لمتعمم توفير فرص التعمم والخبرات المكتاالىتمام ب -



 والوجدانية .  المستمر لضمان تطوير كفاياتيم المعرفية والميارية
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعمقة بااللتحاق بالكمية أو المعيد ( :  -03
 أن يكون المتقدم حاصال عمى شاىدة الدراسة االعدادية بفرعييا ) العممي أو األدبي (  -

 أىم مصادر المعمومات عن البرنامج :  -04
االول : المنيج العممي وأساليب كتابة أصول البحث العممي : د. أحمد عبد المنعم حسن ، الجزء  -

البحوث والرسائل العممية الجزء الثاني : إعداد وكتابة ونشر البحوث والرسائل العممية ، المكتبة 
 م .0996األكاديمية 

 لمنيجية في البحوث والدراسات االسالمية : محمد البدوي ، دار المعارف تونس   -
ل والتطبيقات : محمد عبيدات _ محمد ابو نصار _ عقمة منيجية البحث العممي : القواعد والمراح -

 م . 0999مبيضين ، الجامعة االردنية / 
 


