وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

الجامعة :بغداد
القسم العلمً  :كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
تارٌخ ملئ الملف 2018/10/1 :

التوقٌع
اسم رئٌس الفرع
أ.م.د .زٌنب علً الموسوي
التارٌخ

التوقٌع
اسم المعاون العلمً
أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا
التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
د .ندٌمة بدر
التوقٌع:
التارٌخ:
مصادقة السٌد العمٌد

وصف البرنامج األكادٌمً
ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل
مقرر ضمن البرنامج
1
2
3
4
5

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامج األكادٌمً أوالمهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
اللغة العربٌة  /الصف االول
بكالورٌوس
اخرى

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

 - 7المؤثرات الخارجٌة األخرى
 - 8تارٌخ إعداد الوصف
 - 9أهداف البرنامج األكادٌمً

االوضاع الراهنة للقطر
2018/11 /15
تهٌئة واتقان الطالبة لغوٌا الستخدام مفردات اللغة العربٌة ومخارج الحروف
الصحٌحة فً النطق عند ممارستها لمهنة التدرٌس
تمكٌن الطالبة من التعبٌر اللغوي بسالسة وسهولة كتابة الخطط التدرٌسٌة
والكتب الرسمٌة واالدارٌة

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
المعرفة والفهم
أ -1معرفة اصول الكتابة العربٌة
ومنصوب ومجرورة لال سماء .
ة
أ -2فهم القواعد النحوٌة مرفوعة
أ -3معرفة مواطن االبداع االدبً عند الشعراءالعرب واالدباء .
أ-4معرفة اصول كتابة موضوعات التعبٌر
أ -5فهم النص القرانً ومواطن االعجاز فٌه .
أ -6معرفة اسباب دراسة اللغة العربٌة .
أ -7معرفة اقسام الكالم .
أ -8معرفة ما ٌم تاز به كل قسم من اقسام الكالم
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب  – 1مهارات الخط العربً
ب  – 2مهارة االلقاء .
ب  – 3مهارة االستنتاج .
ب  -4مهارة التصنٌف
طرائق التعلٌم والتعلم
المناقشة
.1
الحوار.
.2
التساؤل .
.3
التعلٌم التعاونً
.4
المجموعات المصغرة
.5
استراتٌجٌات تنمٌة المفردات اللغوٌة .
.6
طرائق التقٌٌم

-1
-2
-3

االسئلة الشفوٌة
االختبارات الفصلٌة
االختبارات السنوٌة

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج  -1االعتزاز بالهوٌة العربٌة .
ج  -2تعزٌز الفخر باللغة العربٌة.
ج  -3تنمٌة التذوق األدبً
ج -4اإلحساس بالقٌم الجمالٌة فً النص األدبً
طرائق التعلٌم والتعلم
.1المناقشة
.2الحوار.
.3التساؤل .
.4التعلٌم التعاونً
.5المجموعات المصغرة
طرائق التقٌٌم
-1االسئلة الشفوٌة
-2الختبارات الفصلٌة
-3االختبارات السنوٌة
د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د  -1تنمٌة القدرة على التعبٌر.
د  -2تقوٌم اللسان العربً عن الزلل النحوي واللغوي.
د -3تنمٌة مهارة الخط العربً
د  -4تنمٌة الثروة اللغوٌة للمتعلمات
طرائق التعلٌم
 .1المناقشة
 .2الحوار.
 .3التساؤل .
 .4التعلٌمالتعاونً
 .5المجموعات المصغرة
 .6استراتٌجٌات تنمٌة المفردات اللغوٌة
طرائق التقٌٌم
-1االسئلة الشفوٌة
-2االختبارات الفصلٌة
-3االختبارات السنوٌة

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

االولى

اسم المقرر أو
المساق
اللغة العربٌة

الساعات المعتمدة
عملً
نظري
 2ساعة

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
 -1المؤتمرات العلمٌة
 -2الدورات التدرٌبٌة
 -3الندوات
 -4ورش العمل
- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
-1اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 -2أن تجتاز بنجاح اختبارا خاصأ ومقابلة شخصٌة
–3الطاقة االستٌعابٌة للكلٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
شرح ابن عقٌل على الفٌة ابن مالك.

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .

1
2
3
4
5

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم/رمز المقرر أشكال الحضور المتاحة -الفصل  /السنة

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
اللغة العربٌة
اسبوعً
فصل اول وثانً2018/
 60ساعة
2018/11 /17
 -1تهٌئة واتقان الطالبة لغوٌا الستخدام مفردات اللغة العربٌة
ومخارج الحروف الصحٌحة فً النطق عند ممارستها لمهنة
التدرٌس
 -2تمكٌن الطالبة من التعبٌر اللغوي بسالسة وسهولة كتابة الخطط
التدرٌسٌة والكتب الرسمٌة واالدارٌة

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ  -1القدرة على التعبٌر بنحو سلٌم
أ  -2القدرة على الكشف عن الخطأ اللغوي.
أ  -3القدرة على الكتابة من دون خطا .
أ  -4الكشف عن االخطاء النحوٌة.
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب  -1تنمٌة مهارة الخط العربً .
ب  -2القدرة على التعبٌر اللغوي والكتابً .
طرائق التعلٌم
 .1المناقشة
 .2الحوار.
 .3التساؤل .
 .4التعلٌم التعاونً
 .5المجموعات المصغرة
طرائق التقٌٌم

-1
-2
-3

االسئلة الشفوٌة
االختبارات الفصلٌة
االختبارات السنوٌة

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
 .1المناقشة
 .2الحوار.
 .3التساؤل .
 .4التعلٌم التعاونً
 .5المجموعات المصغرة
طرائق التقٌٌم
االسئلة الشفوٌة
-1
االختبارات الفصلٌة
-2
االختبارات السنوٌة
-3
د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1مهارات الثقة بالنفس
د - 2تطوٌر القدرات اللغوٌة
د -3اكتساب اللباقة فً التحدث
د -4القابلٌة على االقناع واثبات وجهات النظر

 .11بنية المقرر
الساعا

مخرجات التعمم المطموبة

األسبوع
األول  +الثاني

ساعتان

 -تتعرف عمى اىمية المغة

الثالث+الرابع

ساعتان

ت

العربية .

 تتعرف عمى خصائص المغةالعربية

اسم الوحدة  /المساق

طريقة التعميم

طريقة التقييم

تعريف المغة ،اىميتيا

 -المحاضرة

 -اسئمة التقويم

،خصائصيا ،لماذا

 -المناقشة

الصفية

ندرس المغة العربي؟

 -الحوار

 -التساؤل

 تفيم اسباب االىتمام بالمغةالعربية
 تتعرف عمى اىم معموماتالقران الكريم .

 -تتعرف عمى اسماء بعض

معمومات عن القران

الكريم

-المحاضرة

 المناقشةالحوار

اسئمة التقويمالصفية

السور القرانية

 تتعرف عمى عدد سجداتالقران الكريم

الخامس+

ساعتان

السابع  +الثامن

ساعتان

التاسع  +العاشر

ساعتان  -تتعرف عمى مكونات الجممة

السادس

 -تتعرف عمى اقسام الكالم

 تتعرف عمى خصائص كلقسم من اقسام الكالم

اقسام الكالم – اسم

وفعل وحرف

 -تفيم اىم ما يميز كل قسم

التساؤل

داخل غرفة الصف .

 -تستنتج العالقة بين سورة

 استراتيجية العصف -استراتيجية

 -تبطق ما تعممتو من معمومات

الوادرة في سورة الكيف .

التساؤل

الصفية

الذىني

من اقسام الكالم .

 -تتعرف عمى اىم القصص

 -استراتيجية

-اسئمة التقويم

دراسة نص قراني
وتفسيره

الكيف واالعور الدجال .

 -التساؤل

 المناقشة -العصف

اسئمة التقويمالصفية

الذىني

 تفيم اىمية قراءة سورةالكيف يوم الجمعة .

االسمية والفعمية .

 تستنتج الفرق بين الجممةاالسمية والفعمية

الجممة االسمية
والفعمية

 -استراتيجية

-اسئمة التقويم

التساؤل

الصفية

 استراتيجية العصفالذىني

 -تفيم كيفية تاليف جممة

 -استراتيجية

اسمية واخرى فعمية .

التساؤل

 -تطبق ما تعممتو بتاليف جمل

وقطع انشائية تشمل جمل اسمية
واخرى فعمية
الحادي عشر +
الثاني عشر

ساعتان

 -تتعرف عمى ماىية االدب

االدب العربي – الشعر

-المحاضرة

-اسئمة التقويم

العربي .

والنثر وانواعو عند

-المناقشة

الصفية

 تستنتج الفرق بين الشعروالنثر العربيين

العرب

 -تتعرف عمى انواع الشعر

-الحوار

-التساؤل

العربي .

 تتعرف عمى موضوعات الشعرالعربي .

 تتعرف عمى خصائص النثرالعربي وموضوعاتو .

 تحكم عمى اجمل االبياتالشعر العربي .

الثالث عشر +
الرابع عشر

ساعتان تتعرف عمى خصائص الشعر
الحر وموضوعاتو

 -تستنتج الفرق بين الشعر

الفرق بين الشعر الحر

والشعر العمودي

الحر والشعر العمودي

المحاضرةالمناقشة-الحوار

اسئمة التقويمالصفية

-التساؤل

 تتعرف خصائص الشعرالعمودي وموضوعاتو

 تتعرف عمى اىم شعراء الشعرالحر والشعر العمودي

 تصدر حكما عمى جودة الشعرالحر والشعر العمودي .

 تختار اجمل قصائد الشعرالحر والشعر العمودي

الرابع عشر +

امتحان الفصل االول

الخامس عشر
السادس عشر +
السابع عشر

 -تتعرف خصائص الشعر

انموذج من الشعر

-المحاضرة

-اسئمة التقويم

العمودي

-المناقشة

الصفية

-الحوار

العمودي وموضوعاتو

 -تتعرف عمى اىم شعراء

-التساؤل

الشعر العمودي

 -سوم

 تصدر حكما عمى جودةالشعر العمودي .

 تختار اجمل قصائد الشعرالعمودي

 تتعرف عمى خصائص شعرالمتنبي

تتعرف عمى اىم ما يميز

المتنبي .

 تتعرف عمى قضية ادعاءالمتنبي لمنبوة ،

الثامن عشر +

كان واخواتيا

عشرون

عالمات الترقيم

الواحد والعشرون

اخطاء لغوية ونحوية

الثاني والعشرون

ان واخواتيا

التاسع عشر

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة
 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)

أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت العلمٌة
,التقارٌر).....,
ب  -المراجع االلكترونٌة,مواقع االنترنٌت....
 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
متابعة المصادر الحدٌثة
االستفادة من نتائج البحوث فً االختصاص

شائعة

الٌوجد
.1
.2
.3
.4

شرح ابن عقٌل على الفٌة ابن مالك.
تارٌخ االدب العربً لشوقً ضٌف .
شذى العرف فً فن الصرف.
قل وال تق للمصطفى جواد

