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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 
 
 
 
 

 واملعاهدكليات ستمارة وصف الربانمج األكادمييللا
  2018/2019 للعام الدراسي

 : اجلامعة  
 :  ة /املعهد  الكلي

 :    القسم العلمي 
 26/7/2019م.د.شيماء حممد عبيد  بواسطة اتريخ ملء امللف :   

 
 

 التوقيع :  التوقيع : 
 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم : 

 التاريخ :  التاريخ : 
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
 التاريخ     /     / 

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد
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 نموذج وصف المقررا

 

  

 

 كلية العلوم السياسيه /جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الفكر السياسي  / المركز علميالقسم ال .2

 عربي  UOB 103 اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 26/7/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

وتصحيح  ومعرفة قواعد االمالء بقواعد اللغه العربيه االلمام  المقرر ماده ترمي الى  أهداف المقرر .8

 ودراسة ومعرفة شعراء السياسه مجموعه من االغالط اللغويه 

 املعن  أساس وكيفية اعراب السور القرانيه على معرفة قواعد االعراب 

 مع االخرين بصوره سليمه ومفهومه    حىت يتمكن املرء من تكوين اجلمل والتواصلمعرفة قواعد اللغه العربيه 

 ان يتمكن الطالب من الكتابه والتعبري بشكل صحيح وسليم 

 فاللغه العربيه من اللغات االساسيه يف العامل منذ القدم  تعزيز االنتماء اىل االمه العربيه والفخر بلغة القرآن

القوية الرتكيب   بفصاحه وسالسه فاللغه السليمه التعبري واخلطابه  عند املتعلمني حبيث يتمكنون من  تنمية القدرات االدبيه واالبداعيه 
 هي االسهل اىل الفهم 

 
اليت تتجلى يف القران الكرمي   ومجال صورها وحمسناهتا البديعيه  معانيها واساليبها االنشائيه والبالغيهاظهار مجال اللغه العربيه واتساع 

ستفادة القصوى من فرص التعلم  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 
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 وكذلك الشعر العرب 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية -أ
 وفكريه وتطبيقيه في مادة اللغه العربيهظريه ن بمعارف  تزويد الطالب -1أ

 الطالب معارف بكيفية فهم المعنى واعراب الجمله اكساب -2أ

 في اللغه العربيه  بمعارف نظريه وتطبيقيه وتحليليه تزويد الطالب  -3أ
 وتمييز المعرب والمبني  ن يعين الطالب مكونات الكالم العربيا-4أ
والمداخل عبر التعرف بالمناهج كتابة البحوث والمقاالت السياسيهتوظيف قواعد اللغه العربيه في  -5أ

 الفكريه والتاريخيخ والوصفيه
 في القران والشعر العربي االلمام بمخرجات اللغه العربيه   -6أ
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 معرفة المبتدا والخبر واحكام استعماالتها – 1ب 

 معرفة وظائف حروف الجر – 2ب 

 ئد في الشعر السياسي وتحليلها  معنى الشعر السياسي ودراسة قصامعرفة – 3ب 

 االلمام باالغالط اللغويه وتصحيحها      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

الجماعيه/واجبات صفيه وال صفيه  المناقشات /والمختصره الستيعاب الماده العلميه المحاضرات المطوله -

العلميه   األوراقكتابة المناظرات العلميه وحلقات دراسيه ونقاشيه/  على منصة كوكل/ تحليليه واستنباطيه

 تعرض بطريقة كالس روم  محاضرات فيديويه مباشره ومسجله/حول الماده داخل الصف االلكتروني 

 

 طرائق التقييم       

 

 يوميه وشهريه وفصليه )ورقيه ،الكترونيه(  أنواعهابمختلف  والتحريريه وختبارات الشفويه اال-

 وضع درجات للواجبات البيتيه المكلفين بها -

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 غرس حب العربيه في الطالب من طريق تسهيل الماده وفهمها-1ج

 واستعمال الخصائص الفنيه للخطابه  الفصحىمقدرة الطالب على اتقان استعمال -2ج

 دراسة سور قرانيه ومعرفة اعجاز القرانفي الطالب من طريق  اإلسالمغرس روح -3ج

 البالغه والفصاحه في الموروث العربي أهميةبيان   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

في المقاالت السياسيه من طريق معرفة االغالط اللغويه وقواعد   تدريب الطلبه على كيفية الكتابه الصحيحه-

 االمالء

في تنمية قدرات  واستعمال استراتيجيه التعزيز الذاتي استعمال التفكير التجمعي النتاج معلومات صحيحه

 الطلبه 
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 طرائق التقييم     

 الوجدانيه والقيميه  األهداف-

 العربيه م قواعد اللغه تنمية الميل نحو فه-

 تعزيز الطلبه نحو اللغه العربيه وادابها 

 نحو تعلم اللغه العربيه زيادة الرغبه عند الطلبه  

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التحليل -1د 

 النقد -2د 

 التفسير -3د 

 الحفظ -4د 
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 المقرر بنية  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 مخرجات التعلم  إضافة 4 االول 
التعريف بمعنى الكالم  

 واقسامه 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

 مخرجات التعلم  إضافة 4 الثاني 
تعريف االعراب 

 وشرحه 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

  4 الثالث 
شرح بعض من  

 ط اللغويه االغال

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 فاعل   والت

 الرصافي  4 الرابع 
المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار  

تحريري  ال

والتفاعل  

 والمناقشه 

  4 الخامس
الجمله االسميه  

 والفعليه 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتحليل 

 شرح المبتدا والخبر   4 السادس
المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتحليل 

 شرح العدد  4 السابع 

المحاضره 

يه  الصف

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

 ان واخواتها   4 الثامن 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

 كان واخواتها   4 التاسع 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 
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 البنية التحتية   .11

 كراسه يف مادة اللغه العربيه   الكتب المقررة المطلوبة  -1

 مد حمي الدين عبد احلميد حمل  بشرح املقدمه االجروميه  التحفه السنيه  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

وكتاب شرح ابن   البن هشام االنصاري  مغين اللبيب عن كتب االعاريب  كتاب
 االجروميه ل حممد بن حممد اجروم وكتاب شرح  عقيل  البن مالك

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

وموقع    rserarch Gateعلى موقع كوكل وواملقاالت العربيه   التقارير 
 لون واوركيد االفرتاضيه والباحث العلمي وموقع ابب  املكتبه 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

  4 العاشر
الجواهري وشرح  

 وتحليل القصيدة 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

الحادي 

 عشر 
4  

شرح بعض االغالط 

 اللغوية 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

  4 الثاني عشر 
معرفة كيفية كتابة  

 والظاد حرفي الضاد 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

  4 الثالث عشر 
التاء المربوطة  

 والمفتوحة 

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

الرابعة 

 عشر 
4  

عالمات الترقيم  

والتنقيط ومعرفة  

عالمات االعراب  

 والفرعية االصلية  

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 

الخامسة 

 عشر 
 مراجعة عامة واختبار   4

المحاضره 

الصفيه  

 وااللكترونيه 

االختبار من  

طريق  

المناقشه 

 والتفاعل 
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في المقرر بنسبة  واالتجاهات الحديثه في اللغه العربيه لتضمينها مفردات ومواضيع التطور الحاصل  إضافة

االقتراحات لتطوير  اقسامكليات اللغه العربيه لتقديم  والتواصل مع االساتذه في/في كل عام دراسي جديد  10%

 ع الفكر السياسي الى اللجنه العلميه ولجنة تحديث المناهج في فروتحديث المقرر 

 

 


