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 المقررنموذج وصف 

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط نم والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج
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 :أهداف المقرر  .  9

يهدف هذا المقرر الى تعليم الطالب االسلوب البسيط في تعلم بعض من مفردات اللغة 
الجمل في اللغة العربية واالطالع على  التي من خاللها يتمكن الطالب في صياغةوالعربية 

المقررة ومن خالل دروس  اآلياتبعض نصوص القران الكريم فضال عن حفظ بعض 
اللغة العربية يتمكن الطالب من تعلم ربط الجمل وصياغتها ومعرفة اجزاء الكالم واعراب 

بعض  الجمل ليتسنى للطالب كتابة بحث التخرج واستعمال عالمات الترقيم اضافة الى
 .الدروس االمالئية التي تمكنه من معرفة رسم الحروف وقواعد كتابتها 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 : طرائق التعليم والتعلم. أ 

يتم اعطاء محاضرات معدة من قبل استاذ المادة تحتوي على المقررات الكاملة للمنهج المعد من قبل 

تحضير مسبق للطالب الحد الموضوعات وفي المحاضرة القادمة يتم شرحها  الوزارة ويتم اعطاء

 بالتفصيل بالتعاون مع الطلبة عن طريق السؤال والجواب حتى يأخذ الموضوع ابعاده كاملة 
 :طرائق التقييم . ب  

الطلبة خالل المحاضرة عن طريق السؤال والجواب وبعد ان  تتم عملية التقييم من خالل المشاركة من قبل

يتم اخذ اكثر من ثالث موضوعات يتم االتفاق على موعد امتحان من خالله تتضح الصورة النهائية للتقييم 

 .وقد يتجاوز الفصل اكثر من امتحانين 
   

 مهارات التفكير -ج

 

 

 (.ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخر) المهارات  العامة والمنقولة  -د 
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 القبول  13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 

 نية التحتية بلا 12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 العربية العامة القسام غري االختصاص 
 اتذة النحوأتليف جمموعة من اس

   ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 

 


