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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

قيقها عة من الطالب حتقلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 جامعة بابل  المؤسسة التعليمية .1

 التربية للعلوم االنسانيةكلية  القسم الجامعي / المركز  .2

 سالبكالوريو اسم البرنامج األكاديمي  .3

 سلوريواالبك لنهائية اسم الشهادة ا .4

  فصلي النظام الدراسي   .5

 NCATE المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 /ةيدانيزيارات م /دورات تدريبية للطلبة لتطوير المهارت المهنية للطلبة 

 تطبيق في المدارس المتوسطة والثانوية

 2022\ 10 \ 2   تاريخ إعداد الوصف  .8

 . -:أألكاديمينامج أهداف البر .9

ية تكون إلى إعداد جيل من المدرسين للتعليم المتوسط والثانوي في تخصص العلوم اإلنسان تهدف الكلية -1
 لهم القدرة والكفاءة على التدريس.

 
سين المدرسين علميا وتربويا ومهنيا وإعدادهم ليتمكنوا من أداء مهنتهم بوصفهم مدر تهيئة هؤالء -2

 وتربويين.
 
وي مع لتفاعل الترببناء الشخصية العلمية والتربوية لمدرس المستقبل ليتمكن من التأثير االيجابي وا -3

 المتعلمين.
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 كبر .من التعامل مع المتعلم بفاعلية أ زويد الطلبة بالمهارات األساسية التي تمكنهمت -4
 

ل العلمي تعليم وتمكنهم من زيادة التحصيساعدة الطلبة على اكتساب االتجاهات والقيم الخاصة بمهنة الم -5
 وصوال إلى أعلى درجات التقدم والنضج الفكري والنفسي واالجتماعي.

 

تمد على رات والقدرات الفعلية وذلك بتدريب الطالب وتمرينه على أصول البحث العلمي المعتنمية المها -6
 التفكير والنقد والتحليل والمقارنة.

 

 بية قوميةين وبخاصة الطلبة بما يخدم تربية الجيل العربي ترنقل المعرفة إلى اآلخرتنمية القدرات على  -7
 صادقة تمكنه من ممارسة دوره الطبيعي في المستقبل. 

 

 إعداد المدرسين علميا ومهنيا.وكليات التربية في القطر ب ربيةمد الجسور بين وزارة الت -8
 
 
 

 والتعلم والتقييم مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

   ن يتعرف مفهوم دراسة المستويات اللغوية.أ  -1أ

   ن يصنف االحتياجات لتطوير الواقع اللغويأ -2أ

   ن يحلل منظومة اللغة العربية.أ -3أ

 . أن يتعلم مجاالت التفكير اللغوي   -4أ

 .م االداء اللغويقي   ن ي  أ   -5أ

 .االسئلة في التدريسصياغة  ة هميتبين أأن ي   -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 شراك الطالب بالدرسمها رات أدائية عن طريق إ – 1ب 

 مهارات اجتماعية عن طريق فتح حوار جماعي بين الطلبة. – 2ب 

 .عمليا  الدرس الطالب  تطبيق  – 3ب 

 عمليات تقييم ذاتي للطلبة. – 4ب 

 

 علم طرائق التعليم والت     

 طريقة القاء المحاضرات . -1

 المناقشة الصفية ) االسلوب الثنائي , اسلوب الندوة , حلقة السمبزيوم ( -2

 الوحدات التعليمية -3
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4-   (Work shop )ورش العمل 

 التحري الجماعي  -5

 العصف الذهني  -6

 االستقصاء الموجه , االستقصاء العادل    -7

 قبعات التفكير الست -8

 طرائق التقييم      

1- Which Face)طريقة التعبير بالوجوه ( 

2- CAT )التغذية الراجعة من الطالب ( 

3- Learning Triangle) مثلث التعلم( 

 االختبار الشفوي -4

 االختبار التحريري -5

 االختبار المفاجئ ) كوز( -6

 التقويم التتبعي -7

 التقويم الختامي -8

 التفكير مهارات-ج

 التفكير االستكشافي -1ج         

 التفكير االستقرائي-2ج

 التفكير الناقد -3ج

 التفكير التقاربي-4ج   

          

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  \المناقشة الصفية-1

 التضارب المعرفي -2

 رالتفكير في ماوراء التفكي -3

 التجسير-4

    العصف الذهني-   5

 

 طرائق التقييم    
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1- Exams 

2- Learning Matrix 

3- Which Face 

4- CAT 

5- Learning Triangle 

 

 

 .الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

1- VERBAL COMMUNICATION 

  Student able to express his ideas clearly and confidently in speech 

  التواصل اللفظي

 . الكالم في وثقة بوضوح التعبير عن األفكار قادرة على   

2- TEAMWORK    

 Work confidently within a group  

  العمل الجماعي

  ضمن مجموعة بثقة العمل 

 

3- ANALYSING & INVESTIGATING  

Gather information systematically to establish facts & principles. Problem 

solving 

 التحقيق و تحليل

  المشكلة. حلالمبادئ و الحقائق لتأسيسوعلمي  بشكل منهجي المعلومات جمع 

  

4- INITIATIVE/SELF MOTIVATION  

 Able to act on initiative, identify opportunities & proactive in putting forward 

ideas & solutions 

  مبادرة

  طروحةالحلول المو األفكار وضع وتحديد الفرص و المبادرة، علىوالقدرة العمل  على يةالدافع 

 

5- WRITTEN COMMUNICATION 

  Student able to express himself clearly in writing 

 االتصال الكتابي

  قادرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة

PLANNING & ORGANISING  
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Student able to plan activities & carry them through effectively 

 تنظيم الالتخطيط و

 شطة وتنفيذها على نحو فعال قادرة على التخطيط لألن 

  

FLEXIBILITY 

 9 Adapt successfully to changing situations & environments 

 المرونة 

  التكيف بنجاح مع األوضاع المتغيرة وبيئات 

TIME MANAGEMENT  

 Manage time effectively, prioritizing tasks and able to work to deadlines. 

 إدارة الوقت

 إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل بالمواعيد 

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 العصف الذهني -1

 القبعات الست للتفكير -2

 االستقصاء -3

 التعلم الفعال -4

 

 طرائق التقييم          

 التقويم التمهيدي -1

 التقويم التتبعي ) اختبارات تحريرية ( -2

 لختاميالتقويم ا -3

 

 بنية البرنامج  .11
 الشهادات والساعات المعتمدة .12

 بكالوريوس

 المستوى / السنة ساعة 2670
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

  فصلي
EdArGri0010

 أ النحو (1+0)1
 ساعات 3

 وحدات 6

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة وحدة ( 160تتطلب )
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

GLOBAL SKILLS  

  Student able to speak and understand other languages 

 المهارات العالمية
 .الثقافات األخرى تقدير و،األخرى اللغات التحدث وفهم قادرة على الطالب 

NEGOTIATING & PERSUADING  

   Student able to influence and convince others, to discuss and reach agreement 

 قناع اإلو تفاوضال
 . والتوصل إلى اتفاق لمناقشةلإقناع اآلخرين، و قادرة على التأثيرالطالب     

Leadership  
Student able to motivate and direct others. 

 القيادة

 .اآلخرين وتوجيه قادرة على تحفيز

INDEPENDENCE  

 Accepts responsibility for views & actions and able to work under their own 

direction & initiative 

 االستقاللية بالعمل  

 تالعب االدوار

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة
 اجلامعة  مكتبة

 أهم الكتب واملصادر اخلاصة ابلقسم 
 مكتبة الكلية

 املكتبة االفرتاضية
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 رنامجمخرجات التعلم المطلوبة من الب 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة

  األولى
EdArGri001

01(1+0) 
 * * * *  * * * * * * * * * * * اساسي أالنحو
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