
  
 
 
 
 
 

 اسم املادة ت

 سماي األدب اإل           1
 اسس الرتبية 2
 حاسبات 3
 العروض 4
 النحو 5
 الصرف 6
 املعاجم وعلم الصوت 7

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  ميدائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلايعة    
  / الرتبية طوز خورياتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلم     
 10/6/2021اتريخ يلء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق : املعاون العلم  سما                      د دليان انورأ.م.د. وع    : رئيس القسم سما   
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                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
 واألداء اجلايع :ضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

اجيازاً يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات التعلم املتوقعة ين الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانيج األكادمي  هذا  
 يربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل يقرر ضمن الربانيج

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او نامج األكاديمي اسم البر .3

 المهني 
 د  االسمامياال

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6
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  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

بقدر أو بأخر من الجانب السلبي للمد اع بقدر ما بلغته األم ) اللغة العربية ( ، بهدف الحد ــ تنشئة جيل و 1

 عالثقافي المتنو
 أمامه .ــ تنمية قدرات الطالب البحثية عن طريق فتح مساحة ذهنية وفكرية  2

 ــ النهوض بإمكانات الطالب لفتح أفاق مهنية أمامه قد التقف عند حدود التعليم . 3

 ــ وصل المخرجات التأليفية بالحديثة ، وبيان المد االستعمالي للمنهج الحديث  4

 الذي مرة به تلك الفترة . االد  الجاهلية االولى بمفهوم ــ تعريف طلبة المرحل 5

 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
إلطار الفكري بعلوم وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في ا معرفة االد  االسمامي  -1أ

    بشكل خاص بشكل عام و االد  االسمامي اللغة

 على تحليل ودراستهلفهم اللتين تؤهلهم وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة وا تذوق النقد القديم-2أ

لطلبة من الحصول على المعرفة اللغوية وتمكين ا  واهميته  وعلمائهالتعريف باالد  االسمامي  -3أ

 مجال الدراسةفي للموضوعات 
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 والعلوم األخرى قة بين موضوعات النثرالعما عرفةمتمكين الطلبة من  -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –  

م هوحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فى فهم النص عل أمتماك المقدرة االد  االسمامي – 1  

 عنى الحقيقي للنصوص االد  االسماميالم

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم متنوعة – 2  

       لمشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية حل ا – 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ــ تزويد الطلبة 1

 المهارات

 عة الدراستطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاــ  2
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 ــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة  3

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة ت -1ج         

 مهارات ادبية تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء محاورهم -2ج

 محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

    
 والتعلم  طرائق التعليم    

موضوع جديد مثما النصوص  ل ايدخووحفظ نماذج من االبيات عند عرض تاريخ وتحليل النصوص 

 ...  في جميع العصور االدبيةاالد  الجاهلي 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة : اختبار الكتا  المفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة صغيرة 

 

 

 
 

 

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

           

 

 نطبق الي                                                

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة  1

 هج الدراسية وبيئة العمل ــ المناسبة بين المنا 2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم          
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 ــ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا 1
 ــ درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوع المادة 2
 وممن لديهم مشاركات في المحافل العلميةــ تكريم الطلبة المتفوقين  3

 بنية البرنامج .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

  ساعة 50 د  االسمامياال 321ALAn ولىاال

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 صيالتخطيط للتطور الشخ .12

واملتاحف واجملاميع اللغوية، لالطالع على املصادر تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات 
 واملراجع من الكتب واجملالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة 

 
 
 
 
 
 المعهد(كلية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق بال ع)وضمعيار القبول  .13

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

ـ شبكة  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املكتبات    كتب اخلاصة ابالدب االسالميــ املنهج املقرر للدراسة ، ال 1
 نرتني  املعلومات على اال
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج بالالخاصة 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn ساسيا دب االسماميالا                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 321ALAn اسم / رمز المقرر .3

 الزامي احةأشكال الحضور المت .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 لعلوم االخرىوظروفه التارخيية وعالقته اب يف ابالدب االسالمير ـ التعـ 1
 ابلعلوم االخرىاتثري االدب االسالمي ــ حتديد مدة 2

 تغريات الفكرية والثقافية فيهاــ الوقوف على اهم ال 3

 حتليل النصوالوقوف على  لكل فرتةالتعرف على خصوصية االدب  ـ 4

 قراءة وفهما وتذوقا  يف  االدبية  ـ تكوين اللغة 5

 قواعديةبلغة  ــ تكوين وعي 6

 يف جمال التعليم العايل ـ االشاراة اىل اهيمة االدب االسالمي 7

 يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 علوم االخر ك النحووالالنقد ني القائمة بـ بيان عالقة 8
 دب االسالميالاــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال  9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم وتمكين في مجال االد  االسمامي فة النقدمعر-1أ

 وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منه ائص النصوصتذوق من خص-2أ

 واهم علمائه اهم علماء الذين وقف عندهو التعريف بعلوم النقد العربي -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 بالعلوم االخرى  العصور السابقة في  طلبة مد عماقة بين االد  االسماميتمكين ال -5أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 امتماك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1 

 في الجملة العربية مميزات العروضتربية ملكة تذوق ال – 2 

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3 

 عافادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضو    -4 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم      

 والشهرية والفصلية االختيارات التحريرية اليومية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة  -1ج

تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء  نثرية مهارات -2ج

 محاورهم 

  محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها 1

 المهارات

 محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراســ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل  2

 ــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة 3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لتأهيلية االعامة و المهارات -د 

 تمكين الطلبة من القاء المحاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة-1د

 كسر الحاجز والخوف والخجل بين الطلبة وزممائهم اثناء القاء المحاضرات -2د

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د
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 البنية التحتية  .12

 االمايل يف االدب االسالمي / ابتسام صفار مرهون ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجمات العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 تطوير المقرر الدراسي  خطة .13

 باالد  االسماميستخراج المصادر ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية ا 1

 والمصادر الرسينة ــ التواصل مع المراجع  2

 ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اللكترونية  3

 ع الى المكتبةــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة الدراسية عن طريق الرجو 4

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االد  ريخ اتن لمحة ع 2 1

 االسمامي
القاء  //

 المحاضرات

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطما  نحو 

فاعل مع الت

 الموضوع 
 // //  // د  االسمامياالنشأة  2 2
مصادر خاصة   2 3

 د  االسماميالبا
// // // 

ابرز التغيرات  2 4

الحاصل على 

 النصوص

//  // // 

ثر القران واالسمام ا 2 5

 على الشعر 
//  // // 

 // //   // ابراز الشعراء 2 6
 // // // نقائضال 2 7
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلايعة    
 كليت الرتبية/ طوز خورياتو:  ة/ املعهدالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلم     
 2021/ 16/6ريخ يلء امللف :  ات   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلم  :أ.م.د. هناد عل  شفيق سما                         أ.م.د. وعد دليان انور : رئيس القسم سما   

 2021/ 16/6 التاريخ:                                   2021/ 16/6:    لتاريخا    
 

                                                                                                                                 
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
 واألداء اجلايع :ضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    
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                   التاريخ         
 التوقيع    

 يصادقة السيد العميد                                                                                    
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانيج األكادمي  هذا  اجيازاً يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات التعلم املتوقعة ين الطالب حتقيقها 
 ل يقرر ضمن الربانيجيربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .15

 كلية التربية  / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 قسم اللغة العربية/ كلية التربية  

 ة ماجستير التربية البدنية وعلوم الرياض اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي

 اعتماد معايير  االتحاد للجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 وزارة التربية / ومؤسسات اخرى في الدولة

 2021/ 6/ 14 تاريخ إعداد الوصف  .22

فضل المستويات العلمية والتربوية لخدمة المجتمع وتوصيل : اعماء ا أهداف البرنامج األكاديمي .23

 الرسالة التربوية المطلوبة.
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24
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  االهداف المعرفية  -  
       ايصال مادة أسس التربية واإلرشاد التربوي الى افكار الطلبة وتمكينهم من هذه المادة -1أ

 اد الطلبة من الجانبين النفسي والتربوي للتدريس في المدارس الثانويةاعد-2أ

 اعداد الطلبة  لتدريس مادة أسس التربية واإلرشاد التربوي   -3أ
اعداد الطلبة إليصال فوائد أسس التربية واإلرشاد التربوي بصورة صحيحة الى الطلبة في  -4أ

 المدارس الثانوية
 لتربية واإلرشاد التربوي ضبط االسس العامة ألسس ا -5أ
 اعداد الطلبة يمتلكون المعرفة الكاملة في عملية االرشاد النفسي والتربوي . -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةاتاألهداف المهار –  

 يطبق نظريات التعلم في المواقف التعليمية – 1  

 الربط بين المعرفتين النظري والتطبيقي داخل الصف – 2  

 تقليل النسيان لدى الطالبالحد من  - 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ تزويد الطلبة باألساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاء1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خمال طريقة االستجوا  والمناقشة2

 ـ زيارة المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطما  للحصول على المعلومات3

 
 التقييم طرائق      

 % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية واالمتحانات اليومية 50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي50ـ 2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 بناء مفهوم إيجابي للذات و تحقيق الذات  -1ج         

اء واالقوال والمصادر التي تخص مادة أسس التربية واإلرشاد التربوي  تحليل عدد من اآلر -2ج        

 والترجيح بينها .

خلق جو نفسي صحي كما تقوم على احترام الطالب كفرد وعضو في الجماعة وتوفير مناخ من   -3ج

 الحرية واالمن النفسي 

 تنمية الشخصية المتكاملة للطالب . – 4ج

    
  طرائق التعليم والتعلم    

 ـ اظهار اهمية المحاضرة عن طريق عمل تقارير من قبل الطلبة في الموضوعات المدروسة1

 ـ توجيه بعض االسئلة التعليلية لطلبة مثل ) كيف ، ولماذا ،اين(2

 ـ تشكيل حلقات نقاشية بين الطلبة .3

 مشاركة الطلبة في الشرح وطرح األسئلة . -4

 
 طرائق التقييم   
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 التحفيز بين الطلبة من خمال مكافئة المتقدم بالدرجات.ـ اثارة عنصر 1

 ـ احتسا  االجابة الصحيحة كإجابة نموذجية معتمدة في االمتحان اليومي او النهائي. 2

 ـ دعم الطلبة الذين لديهم كفاءة جيدة بما يتماءم ومتطلبات القسم.3

 
 

 

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

القدرة على استيعا  المعلومات التي تتعلق بمادة أسس التربية واإلرشاد النفسي  ضمن مجال   -1د

 التخصص.

 القدرة على التحليل  في النصوص في مجال أسس التربية واإلرشاد النفسي . -2د

 م في مجال تخصصهم.اعداد طلبة يمتلكون القابلية على تطوير ذاته-3د

 امتماك الطلبة القابلية في ايصال المعلومات الى المتلقي في مجال تخصصهم.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 ـ تزويد الطلبة باألساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاء.1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خمال طريقة االستجوا  والمناقشة.2

 لمكتبات والشبكات العالمية من قبل الطما  للحصول على المعلومات.ـ زيارة ا3

 
 طرائق التقييم          

 % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية .50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي .50ـ 2

  بنية البرنامج  .25

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق قرمز المقرر أو المسا المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

أسس التربية واإلرشاد   المرحلة الثانية

 النفسي 
( ساعة 50) 

سنويا بواقع     

( ساعة 2) 

 أسبوعيا

 ال يوجد

     

     

 
 

 للتطور الشخصي التخطيط  .26
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 هتم.ـ البد للمنهج ان يراعي ميول الطلبة واجتاها1
 ـ موافقة املنهج وتكيفه مع حاضر الطلبة ومستقبلهم .2
 ـ أتثر الطالب بشخصية التدريسي لذلك البد ان يكون التدريسي متمكنا يف مادته.3
 ـ حتديث اخلطط الدورية السنوية.4

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

 ـ القبول املركزي.1
 الطالب.ـ رغبة 2
 ـ املعدل التنافسي بني األقسام.3

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 ـ الكتب ، الدورايت ، الرسائل ،و األطاريح اجلامعية .1
 ـ شبكة املعلومات الدولية .2
 ـ اخلربة الشخصية للقائم بتدريس املقرر.3
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 مخطط مهارات المنهج

 خرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )قولةالمن

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * *  * * * * * * * ثانوي التربية   أسس  الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 أ.م.د. وعد دليان انور

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/ وزارة التعلم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .9

  كلية التربية / قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .10

  اسم / رمز المقرر .11

 نيةطلبة المرحلة الثا أشكال الحضور المتاحة .12

 السنوي الفصل / السنة .13

 ( ساعات 2( ساعة / بواقع ) 50)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 2021/ 6/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16
 ـ اعداد الطلبة يمتلكون شخصية متكاملة من كافة النواحي . 1

 التربوي .  شادواإلرالتربية  أسسـ اعداد باحثين علميين في مجال البحث في مادة 2

 التربوي . واإلرشادالتربية  أسسـ اجراء البحوث والتقارير في مادة 3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14
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  هداف المعرفية األ -أ
 التربوي واهمية بالنسبة للطلبة . واإلرشادالتربية  أسس يعرف مفهوم -1أ

 التربوي . رشادواإلالتربية  أسس يبين اهمية دراسة  -2أ

 . التربوي ( واإلرشادالتربية  أسس يحدد اهداف الدراسة لهذا المقرر)  -3أ
 التربوي . واإلرشادالتربية  أسس يميز بين اهداف دراسة  -4أ
 التربوي . واإلرشادالتربية  أسس يوضع خصائص دراسة  -5أ
 واإلرشادالتربية  أسس مادة يحدد الخصائص المهمة والواجب تسليط الضوء عليها ضمن دراسة  -6أ

 التربوي .

 _ جعل العملية التعليمية اكثر فاعلية . 7أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 واإلرشادالتربية  أسس يكتب ورقة بحثية وكتابة بحوث ودراسات متخصصة في موضوعات – 1 

 التربوي .

 التربوي . شادواإلرالتربية  أسس تعلم طرائق تدريس مادة   - 2 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ المحاضرة المعدلة .1

 ـ المناقشة . 2

 ـ االستجوا  .   3

 ـ العصف الذهني . 4

 ـ االسئلة التحفيزية  . 5

 التغذية الراجعة . -6

 
 طرائق التقييم      

 % امتحانات فصلية ويؤخذ بنظر االعتبار المواظبة  اليومية .50ـ 1

 ختبارات نهاية الفصل الثاني. % ا5ـ 2
 األهداف الوجدانية والقيمية  . -ج

 واإلرشادالتربية  أسس التعريف باثر الدارسين والباحثين في دراسة عدد من  موضوعات  -1ج

 التربوي .

 التربوي . واإلرشادالتربية  أسس يبدي االهتمام الفاعل بدراسة مادة  -2ج

 حو عملية التعلم.تنمية االتجاهات االيجابية ن -3ج

   تعديل االتجاهات السلبية في عملية التعلم والتعليم بما يخص المقرر . -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ـ االسئلة المتشعبة في االختصاص 3ـ المناقشة 2ـ العصف الذهني 1
 

 طرائق التقييم    

 

 محتسبة ضمن التقييم اليومي.المكافئة والتحفيز في رفع المعنويات من خمال الدرجات ال
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتها -1د

 االطماع على المستجدات العلمية واالدبية عن طريق الكتب والدوريات -2د

لى شبكة  المعلومات مع ذوي االختصاص الدقيق بدافع تطوير المعرفة االطماع المتواصل ع -3د

 والمعلومات الشخصية

 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .15

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ضبط الطلبة لهذا  2 االسبوع االول 

الموضوع وفهمه نظريا 

هم على وتطبيقيا وقدرت

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لألخرين

 ـ عرض تقييمي1 مفهوم التربية

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 اثناء المحاضرة

ضبط الطلبة لهذا  2 االسبوع الثاني 

الموضوع وفهمه نظريا 

تهم على وتطبيقيا وقدر

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لألخرين 

األسس 
التاريخية 

 للتربية

 ـعرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالث

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

بيقيا وقدرتهم على وتط

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

التربية في 
 وادي النيل

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـحضور 2

الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الرابع

 
ضبط الطلبة لهذا  2

ظريا الموضوع وفهمه ن

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

 يميـ عرض تقي1 التربية اليونانية

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الخامس

 
ضبط الطلبة لهذا  2

همه نظريا الموضوع وف

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

تكملة للمحاضرة 
السابقة التربية 

 اليونانية 

 عرض تقييميـ 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة 

 ساالسبوع الساد

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 
 ـ عرض تقييمي1وسائط التربية 

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1
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وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

ـ 2شفهية  اإلسالمية

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 السبوع السابعا

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

 ـ عرض تقييمي1 تطور التربية

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثامن

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

التربية 
 الحديثة

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 رةاثناء المحاض

 االسبوع التاسع

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

المبادئ  اهم
التي تضمنتها 
وثيقة تيليسي 
حول التربية 

  البيئية
 

 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ات ـ اختبار1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

ضبط الطلبة لهذا  2 االسبوع العاشر 

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرينألل

 ـ عرض تقييمي1 تمويل التعليم

 ـ مناقشة وحوار2

ات ـ اختبار1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الحادي عشر 

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

التخطيط 
 التربوي 

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة



  
 5الصفحة 

 
  

 االسبوع الثاني عشر

 
ضبط الطلبة لهذا الموضوع  2

وفهمه نظريا وتطبيقيا 

وقدرتهم على ادراكها 

واستيعابها وتحويلها الى ملكة  

فهما وتكلما ونقل هذه 

  لألخرين المعرفة

األساس 
 العلمي للتربية

 ـ عرض تقييمي1

 مناقشة وحوارـ 2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثالث 

 عشر
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرين ألل

مفهوم البحث 
 العلمي

 تقييميـ عرض 1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 

االسبوع الرابع 

 عشر

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرينألل

منهجية البحث 
 لتربيةفي ا

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

الخامس  األسبوع

 عشر

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرينألل

يم المنهج تقو 
 التاريخي

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

السادس  األسبوع

 عشر

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرينألل

أنماط البحوث 
 الوصفية

 

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

السابع  األسبوع

 عشر

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

ذه المعرفة وتكلما ونقل ه

 خرينألل

تكملة 
للمحاضرة 

 ،السابقة 
أنماط البحوث 

 الوصفية

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة
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 البنية التحتية  .16

 اختيار كتب ذات طابع تعليمي تفصيلي حديثة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

اهم الكتب ضمن االختصاص واليت تكون ذات اسلوب اكادميي مفهوم وغري  )المصادر(  ع الرئيسية ـ المراج2
 معقد

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجمات العلمية , التقارير ,.... ) 
 يوصي ببعض الكتب والرسائل واالطاريح اليت تتضمن مفردات املقرر

ترونية, مواقع االنترنيت   ـ المراجع االلك

.... 
املكتبات الالكرتونية اليت هتتم حبقوق االنسان  ضمن األنرتني  واليت تشمل كل 

 ما يتعلق ابملقرر وبشكل تفصيلي دقيق وموضح

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 اثراء المقرر الدراسي  بالجوانب التطبيقية التي تخص مهنة التعليم

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

الثامن  األسبوع

 عشر

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

حويلها الى ملكة  فهما وت

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 خرينألل

 ـ عرض تقييمي1 البحث التجريبي

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة
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 زارة التعليم العالي والبـحث العلميو   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

    جايعة تكريت:  اجلايعة    
  كلية الرتبية طوزخورياتو:  ة/ املعهدالكلي   
 قسم اللغة العربية:    القسم العلم     
 2021\6\9امللف :   اتريخ يلء   

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
              أ.م.د هناد عل  شفيق املعاون العلم  :  سما     أ.م.د وعد دليان انور         : رئيس القسم سما   
                                                           2021\6\    :   التاريخ                                         2021\6\   :   لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
 واألداء اجلايع :ضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    

                   التاريخ         
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 التوقيع    
                                                                                              

         يصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانيج األكادمي  هذا  اجيازاً يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات التعلم املتوقعة ين الطالب حتقيقها 
 رص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل يقرر ضمن الربانيجيربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الف

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .29

 قسم الفيزياء /كلية التربية طوزخورماتو   / المركز  علميالقسم ال .30

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 اللغة العربية

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .32

  :النظام الدراسي  .33
 ات /أخرى سنوي /مقرر

 سنوي

 اعتماد معايير االتحاد للجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .34

المؤثرات الخارجية  .35

 األخرى 
 وزارة التربية / ومؤسسات اخرى في الدولة

     2021\6\9 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي .37
 طرق في التنويع خمال من  والخاص العام بقطاعية لالعم سوق متطلبات لتلبية المختصين وتأهيل إعداد( 1) 

 .واقعية مشاكل لحل المكتسبة والمهارات المعارف تطبيق على الطما  وتدريب والتعليم التعلم
  على التعرف في المكتسبة ومهاراتهم معارفهم تطبيق من يمكنهم وبما للطما  المناسب المناخ تهيئة( 2)

 . بطرائق التدريس العماقة ذات االجتماعية مورواأل المجتمع ومشكمات احتياجات

 العالمية المعايير مع تتوافق والتطبيقي النظري بشقية طرائق التدريس في متميزة أكاديمية برامج تقديم( 3)
 .العمل سوق حاجة وتلبي األكاديمية للجودة

 .   عام بشكل  مجال طرائق التدريسفي  العلمي البحث وتنمية تشجيع( 4)

 تطوير اإلمكانيات العلمية والتقنية في المختبرات التعليمية وتوفير كافة مستلزماتها .( 5)
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توفير مختبرات خاصة للبحث العلمي مزودة باإلمكانيات العلمية إلتاحة الفرصة للمماكات التدريسية في ( 6)

 تطوير قابلياتهم .
 فيما يواكب عجلة التطوير المعلوماتية في العالم . العمل على نشر المقاالت والمنشورات العلمية والنوعية( 7)

 عقد المؤتمرات العلمية التخصصية .( 8)

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  - ت
   التعامل مع البرامج المكتبية  .  الطالب يتعلم ان  -1أ

 .   المجتمع لمشاكل ةالعلمي الحلول إيجاد على القدرة -2أ
 . طرائق التدريس المختلفةواالستفادة منها في   لبرامج المكتبيةا تحليل على القدرة -3أ
 اساسيات على باالعتماد لبرامج المكتبيةا وبناء تقيم في األساسية القواعد ببعض الطالب تزويد -4أ

 األوفيس .

  . طرائق التدريسفي مجال  الطالب معلومات زيادة -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –  

 نظري - 1  

 عملي - 2  

 تقارير  - 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االعتيادية ةالسبور 1
 جهاز التلفزيون  2-
 البيانات عرض جهاز 3-

 
 طرائق التقييم      

 . الشهرية االمتحانات 1
 االنية االمتحانات 2-

 عملية االمتحانات 3-

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تخريج اشخاص ملتزمين باألخماق المهنية . -1ج         

 . التأكيد على المهارات التفكير العملي -2ج

 مهارات التفكير الناقدتأكيد  -3ج

 مهارات اتخاذ القرار -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 النظرية المحاضرات 1
 ةالعملي المختبرات 2-
 واالستقصاء البحث 3-
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 العملية الدروس ضمن النقاش مجموعات 4-

 طرائق التقييم    

 والتحريرية الشفوية االمتحانات 1-

 الصفية المناقشات 2-
 والمناقشات الواجبات تقيم 4-

 
 

 .صي(الشخاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 الفعّال الجماعي العمل على القدرة تنمية -1د

 الذاتي التعلم على القدرة تنمية -2د

 ومناقشتها األفكار طرح على القدرة تنمية -3د

 منظمة منطقية بطريقة المشكمات معالجة على القدرة تنمية -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التعاونى التعلم 1
 عيةالجما المناقشات 2-
  الفردى التعليم 3-

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات النظرية -1
 االختبارات الشفهية -2
3-  

 

 بنية البرنامج  .39

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

اساسيات الحاسو    الثانية

لمكتبية وتطبيقاته ا

 )الجزء الثاني(

1 1 
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 التخطيط للتطور الشخصي .40

  االلكتروني التعليم-1

  االنترنيت وسائل استخدام- 2

 الحديثة االتصال وسائل استخدام- 3

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .41

 المركزي القبول 1-
 )الرغبة( حسب قبولهم يتم حيث التدريسيين أبناء باستثناء المركزي القبول قوائم ضمن الطالب معدل - 2

 . األقسام على لتوزيعهم
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

 لكتا  المقرر ) اساسيات الحاسو  وتطبيقاته المكتبية الجزء االول والثاني( -1
 شبكة االنترنيت -2
 لمدرس المادة متراكمةال الخبرة الشخصية -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةاتالمهاراألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .17

 كلية التربية طوزخورماتو   / المركز علمي القسم ال .18

 اساسيات الحاسو  وتطبيقاته المكتبية  )الجزء الثاني( اسم / رمز المقرر .19

 دوام رسمي المتاحة أشكال الحضور .20

 سنوي  الفصل / السنة .21

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

   2021\6\9   تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24
 .  طرائق التدريس أسس  تقديم  - أ
 . طراق التدريس أساسيات فهم من الطالب  تمكين  -  

 
 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا ك

 ؛البرنامج.
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 التقييموطرائق التعليم والتعلم و مقررات المخرج .18

  هداف المعرفية األ -أ
 " شمولها و تطبيقها المطلو  المواضيع" حقل في المفردات من توضيحه تم ما اكتسا   -1أ
 ستخدام البرامج المكتبية .ا مهارات اكتسا   -2أ

 استخدام طرائق تدريس مختلفة .  علي قادر الطالب ان من التأكد  -3أ
 -4أ

  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -  

  مع طرائق التدريس الحديثة والفعالة .معرفة الطالب بكيفية التعامل  – 1 

 2 -  

 3 -  

 4-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المادة العلمية بأسلو  قريب الى مستوى الطالب اعتمادا على المصادر المعتمدة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 .الدرس قاعة يف المشاركة
 األنشطة تقديم

 . وأنشطة ونهائية فصلية اختبارات
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اعتماد االمثلة الموجودة ضمن محيط الطالب  -1ج

 هو جديد تدرج بالتعليم من االساسيات الى الوصول الى مناقشة ما  -2ج

 تكملة مفردات المنهج -3ج

 إعطاء مجال لمناقشة الطالب -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

  الختصاصا ضمن الخارجية والكتب المنهجية الكتب على باالعتمادالمقررة  المادة ومناقشة شرح

 السبورة باستخدام والتوضيح
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 طرائق التقييم    

 والمناقشة والنهائية والفصلية اليومية االختبارات
 

 

 

 
 لة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقوالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 .التقنية وسائل مع التعامل على الطالب قدرة نمية -1د

 .اإلنترنت مع التعامل على الطالب قدرة - تنمية -2د
 .المتعددة الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة - تنمية -3د
   .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة  تطوير   -4د
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 بنية المقرر .19

ت األسبوع
عا

سا
ال

 

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة و تشغيل  2 االول 

 2010برنامج وورد 
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة االولى

 ومناقشة
واجهة برنامج وورد  2 الثاني

2010 
اسئلة عامة  +عملي نظري الوحدة االولى

 ومناقشة

تبويب ملف وتبويب  2 الثالث 

 الصفحة الرئيسية 
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة االولى

 ومناقشة

تبويب تخطيط  2 الرابع 

 الصفحة 
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة االولى

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة االولى تبويب عرض 2 الخامس

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة االولى Help التعليمات  2 لسادسا

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثانية تبويب إدراج  2 السابع

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثانية تبويب ادوات الجدول 2 الثامن

 ومناقشة

اسئلة عامة  ينظري +عمل الوحدة الثانية تبويب تصميم 2 التاسع

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثانية تبويب تخطيط 2 العاشر

 ومناقشة

تبويب ادوات  2 الحادي عشر

 الصورة
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثانية

 ومناقشة

مجموعة نص و  2 الثاني عشر

 مجموعة رموز
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثانية

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثالثة تبويب مراجع 2 عشر الثالث

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثالثة تبويب مراسمات 2 الرابع عشر

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الثالثة تبويب مراجعة 2 الخامس عشر

 ومناقشة

مجموعة مقارنة و  2 السادس عشر  

 مجموعة حماية
اسئلة عامة  نظري +عملي وحدة الثالثةال

 ومناقشة

تشغيل برنامج باور  2 السابع عشر

 2010بوينت 

 ووواجهة البرنامج

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الرابعة

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الرابعة تبويب ملف 2 الثامن عشر
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 البنية التحتية  .20

 لجزء الثاني(اساسيات الحاسو  وتطبيقاته المكتبية )ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )الجزء الثاني( اساسيات الحاسو  وتطبيقاته المكتبية ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجمات العلمية , التقارير ,.... ) 
 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 شبكة االنترنيت

 

 ومناقشة

تبويب الصفحة  2 التاسع عشر

 الرئيسية
اسئلة عامة  نظري +عملي حدة الرابعةالو

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الرابعة تبويب تصميم  2 العشرون

 ومناقشة

تبويب عرض  2 الحادي والعشرون

 الشرائح
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الرابعة

 ومناقشة

مة اسئلة عا نظري +عملي الوحدة الرابعة تبويب عرض 2 الثاني والعشرون

 ومناقشة

مجموعة تكبير  2 الثالث  والعشرون

تصغير و مجموعة 

 نافذة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الرابعة

 ومناقشة

اضافة اشكال تلقائية  2 الرابع  والعشرون

 وتنسيقها
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الخامسة

 ومناقشة

اسئلة عامة  +عملينظري  الوحدة الخامسة تبويب ادراج 2 الخامس  والعشرون

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الخامسة مجموعة وسائط  2 السادس  والعشرون

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الخامسة تبويب انتقاالت 2 السابع  والعشرون

 ومناقشة

اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الخامسة تبويب حركات 2 الثامن  والعشرون

 اقشةومن

مجموعة حركات  2 التاسع  والعشرون

 مخصصة
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الخامسة

 ومناقشة

اهم اختصارات لوحة  2 الثماثون

 المفاتيح
اسئلة عامة  نظري +عملي الوحدة الخامسة

 ومناقشة
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 ر المقرر الدراسي خطة تطوي .21

 في مجال الحاسو  بصورة عامة ومجال البرامج التطبيقية بصورة خاصة مواكبة التطور العلمي  
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلايعة    
  / الرتبية طوز خورياتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلم     
 2021/ 10/6اتريخ يلء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق املعاون العلم  : سما                      انور أ.م.د. وعد دليان    : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
 واألداء اجلايع :ضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         يصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات التعلم املتوقعة ين الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانيج األكادمي  هذا  اجيازاً 
 يربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل يقرر ضمن الربانيج

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .43

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .44

او كاديمي اسم البرنامج األ .45

 المهني 
 العروض

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .46

  :النظام الدراسي  .47
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .48

المؤثرات الخارجية  .49

 األخرى 
 

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .50

 أهداف البرنامج األكاديمي .51

ه األم ) اللغة العربية ( ، بهدف الحد بقدر أو بأخر من الجانب السلبي للمد ــ تنشئة جيل واع بقدر ما بلغت 1

 الثقافي المتنوع
 ــ تنمية قدرات الطالب البحثية عن طريق فتح مساحة ذهنية وفكرية أمامه . 2

 ــ النهوض بإمكانات الطالب لفتح أفاق مهنية أمامه قد التقف عند حدود التعليم . 3

 ت التأليفية بالحديثة ، وبيان المد االستعمالي للمنهج الحديث ــ وصل المخرجا 4

 ــ تعريف طلبة المرحلة االولى بمفهوم والتطبيقات االدبية الذي مرة به تلك الفترة . 5
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 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6

 

 

 
 

 طرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة و برنامجمخرجات ال  .52

  االهداف المعرفية  - ث
معرفة العروض وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري بعلوم اللغة  -1أ

    بشكل عام والعروض بشكل خاص

 دراستهتذوق علوم اللغة وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على تحليل و-2أ

التعريف العروض واهميته  وعلمائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة اللغوية  -3أ

 للموضوعات في مجال الدراسة
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 تمكين الطلبة من معرفة العماقة بين موضوعات النثر والعلوم األخرى -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –  

أمتماك المقدرة العروض على فهم البحور الشعرية وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من  – 1  

 فهم المعنى الحقيقي للنصوص الصرفية 

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم متنوعة – 2  

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها 1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 تبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة ــ الطلب من الطلبة مراجعة المك 3

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ين موضوعات المادة المدروسة تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وب -1ج         

 مهارات ادبية تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء محاورهم -2ج

 محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     
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اذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثما النصوص عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نم

 االدبية في جميع العصور االدبية  ...

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة : اختبار الكتا  المفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة صغيرة 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(ابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بق )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة  1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 اركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندواتــ حث الطلبة على المش 3

 

 
 طرائق التقييم          

 ــ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا 1
 ــ درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوع المادة 2
 ــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية 3

 نامجبنية البر .53

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

  ساعة 50 العروض 321ALAn الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .54

لزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية، لالطالع على املصادر تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل ا
 واملراجع من الكتب واجملالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة 

 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 م العايل والبحث العلمي قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56
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ـ شبكة املعلومات  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتطبيقات االدبية  ــ املكتبات  1
 على االنرتني  
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 مخطط مهارات المنهج

 عات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المرب

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn  ااتطبيقات

 تمادبية
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .25

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .26

 321ALAn اسم / رمز المقرر .27

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي الفصل / السنة .29

 96 )الكلي( عدد الساعات الدراسية .30

  10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 ــ التعريف ابلعروض وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري العروض ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

 والوقوف على حتليل النص ـ التعرف على خصوصية النحو لكل فرتة 4

 ـ تكوين اللغة يف العروض يف  قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي  بلغة قواعدية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة تطبيقات  يف جمال التعليم العايل 7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ـ بيان عالقة القائمة بني العروض والعلوم االخر ك النحو8
 مجال العروضــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا  9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة العروض في مجال االد  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم-1أ

 تذوق من خصائص النصوص وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منه-2أ

 ذين وقف عنده واهم علمائهالتعريف بعلوم العروض  واهم علماء ال -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عماقة بين العروض في  العصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 امتماك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1 

 ذوق المميزات العروض في الجملة العربيةتربية ملكة ت – 2 

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3 

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 المناهج الدراسية وبيئة العمل  ــ المناسبة بين 2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة تمكين ا -1ج

تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء  نثرية مهارات -2ج

 محاورهم 

  محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

  
 لم طرائق التعليم والتع    
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ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها 1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 ذات الصلة بموضوعات المادةــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع  3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

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

 قاء المحاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسةتمكين الطلبة من ال-1د

 كسر الحاجز والخوف والخجل بين الطلبة وزممائهم اثناء القاء المحاضرات -2د

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د
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 البنية التحتية  .24

 العروض والقافية / عبد العزيز العتيق  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب

 ( المجمات العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر بالعروض  1

 الرسينة ــ التواصل مع المراجع  والمصادر 2

 ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اللكترونية  3

 ــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة الدراسية عن طريق الرجوع الى المكتبة 4

 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
ة / أو اسم الوحد

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن تاريخ  2 1

 العروض
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطما  نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة العروض 2 2
مصادر خاصة   2 3

 بالعروض
// // // 

البحور الشعرية  2 4

 وتفعيماتها
 // // // 

دراسة العلل  2 5

 والزحافات 
 // // // 

تقطيع االبيات الشعرية  2 6

 وفق البحور 
  // // // 

 // // // نصوص تحليلية   2 7
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  د األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتما

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلايعة    
  / الرتبية طوز خورياتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلم     
 8/6/2021اتريخ يلء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق املعاون العلم  : سما                      .م.د. وعد دليان انورأ    : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
 واألداء اجلايع :ضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         يصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

  هذا  اجيازاً يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات التعلم املتوقعة ين الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانيج األكادمي
 يربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل يقرر ضمن الربانيج

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .57

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .58

او اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 النحو

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .60

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .62

المؤثرات الخارجية  .63

 األخرى 
 

 8/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .64

 أهداف البرنامج األكاديمي .65

بقدر ما بلغته األم ) اللغة العربية ( ، بهدف الحد بقدر أو بأخر من الجانب السلبي للمد  ــ تنشئة جيل واع 1

 الثقافي المتنوع
 ــ تنمية قدرات الطالب البحثية عن طريق فتح مساحة ذهنية وفكرية أمامه . 2

 ــ النهوض بإمكانات الطالب لفتح أفاق مهنية أمامه قد التقف عند حدود التعليم . 3

 ـ وصل المخرجات التأليفية بالحديثة ، وبيان المد االستعمالي للمنهج الحديث ـ 4

 ــ تعريف طلبة المرحلة االولى بمفهوم والصرف الذي مرة به تلك الفترة . 5



  
 6الصفحة 

 
  

 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6

 

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة  برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  - ج
معرفة تاريخ نشأتة النحو وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري بعلوم  -1أ

    اللغة بشكل عام والصرف  بشكل خاص

 على تحليل ودراسته تذوق علوم اللغة وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم-2أ

التعريف بالنحو واهميته  وعلمائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة اللغوية للموضوعات  -3أ

 في مجال الدراسة
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 م األخرىتمكين الطلبة من معرفة العماقة بين موضوعات الصرف والعلو -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –  

أمتماك المقدرة النحوية على فهم الميزان الصرفي وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من  – 1  

 فهم المعنى الحقيقي للنصوص الصرفية 

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم الصرف – 2  

       لة النفسية حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحا – 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها 1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة ــ الطلب من الطلبة  3

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة تمكين الطلبة من التواصل واالستمر -1ج         

 مهارات ادبية تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء محاورهم -2ج

 محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 7الصفحة 

 
  

صوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثما التصغير عرض تاريخ وتحليل الن

 ابأنواعها وبناء الكلمة ...

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة : اختبار الكتا  المفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة صغيرة 

 

 

 
 

 

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

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة  1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 لمشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندواتــ حث الطلبة على ا 3

 

 
 طرائق التقييم          

 ــ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا 1
 ــ درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوع المادة 2
 ــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية 3

 لبرنامجبنية ا .67

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

   النحو  321ALAn االولى

     



  
 8الصفحة 

 
  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .68

ات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية، لالطالع على املصادر تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل الزاير 
 واملراجع من الكتب واجملالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة 

 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .69

 ايل والبحث العلمي قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم الع
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .70



  
 9الصفحة 

 
  

ـ شبكة املعلومات  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتاريخ النحو  ــ املكتبات  1
 على االنرتني  

 



  
 10الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 بلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ة والتأهيليارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn اساسي النحو                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .33

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .34

 321ALAn اسم / رمز المقرر .35

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .36

 سنوي الفصل / السنة .37

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

  8/6/2021 داد هذا الوصف تاريخ إع .39

 أهداف المقرر .40

 ــ التعريف ابلنحو وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري النحو ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

 ـ التعرف على خصوصية النحو لكل فرتة والوقوف على حتليل النص 4

 ـ تكوين اللغة الصرفية يف  قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي صريف بلغة قواعدية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة النحو يف جمال التعليم العايل 7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 ـ بيان عالقة القائمة بني النحو والعلوم االخر ك النحو8
 ــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال الصرف 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة تاريخ نشأة النحو وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم-1أ

 تذوق من خصائص النحو وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منه-2أ

 التعريف بعلوم النحو  واهم علماء الذين وقف عنده واهم علمائه -3أ
 الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه  تمكين-4أ
 تمكين الطلبة مد عماقة بين النحو والعصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 امتماك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1 

 ةتربية ملكة تذوق المميزات الصرفية في الجملة العربي – 2 

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3 

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندواتــ  3

 

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ين موضوعات المادة المدروسة تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وب -1ج

تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء  صرفية مهارات -2ج

 محاورهم 

  محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 2الصفحة 

 
  

 

سية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ــ تزويد الطلبة بالقواعد األسا1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 ــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة 3

 

 
 ق التقييم طرائ   

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

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

 الدراسةتمكين الطلبة من القاء المحاضرات تطبيقية في المادة محل -1د

 كسر الحاجز والخوف والخجل بين الطلبة وزممائهم اثناء القاء المحاضرات -2د

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .28

 شرح ابن عقيل / اللفية ابن مالك  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( التقارير ,....  المجمات العلمية ,) 
// 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في النحوية 1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرسينة 2

 ة اللكترونية ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوح 3

 ــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة الدراسية عن طريق الرجوع الى المكتبة 4

 
 

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

القاء  // لمحة عن تاريخ النحو 2 1

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطما  نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة النحو 2 2
 // // // مصادر دراسة النحو  2 3
مكان النحو خمال هذا  2 4

 الفترة
 // // // 

 // // //  ابرز العلماء النحو 2 5
 // // //   موضوعات نحوية 2 6
االسماء االفعال  2 7

 الصرفي
// // // 



  
 4الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلايعة    
  رتبية طوز خورياتو/ الةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلم     
 2021/ 10/6اتريخ يلء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق لعلم  :املعاون ا سما                      أ.م.د. وعد دليان أنور    : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
 واألداء اجلايع :ضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 5الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

علم املتوقعة ين الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانيج األكادمي  هذا  اجيازاً يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات الت
 يربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل يقرر ضمن الربانيج

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .71

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 الصرف

 بكالوريوس نهائية اسم الشهادة ال .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .76

المؤثرات الخارجية  .77

 األخرى 
 

 2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي .79

قدر أو بآخر من الجانب السلبي للمد ــ تنشئة جيل واع بقدر ما بلغته األم ) اللغة العربية ( ، بهدف الحد ب 1

 الثقافي المتنوع
 ــ تنمية قدرات الطالب البحثية عن طريق فتح مساحة ذهنية وفكرية أمامه . 2

 ــ النهوض بإمكانات الطالب لفتح أفاق مهنية أمامه قد ال تقف عند حدود التعليم . 3

 تعمالي للمنهج الحديث ــ وصل المخرجات التأليفية بالحديثة، وبيان المد االس 4

 ــ تعريف طلبة المرحلة الثانية بمفهوم الصرف الذي مرت به تلك الفترة . 5

 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .80

  االهداف المعرفية  - ح
معرفة تاريخ نشأته الصرف وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري  -1أ

    بعلوم اللغة بشكل عام والصرف  بشكل خاص

 تذوق علوم اللغة وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على تحليل ودراسته-2أ

ائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة اللغوية التعريف بالصرف واهميته  وعلم -3أ

 للموضوعات في مجال الدراسة
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم األخرى -4أ
 تمكين الطلبة من معرفة العماقة بين موضوعات الصرف والعلوم األخرى -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –  

أمتماك المقدرة الصرفية على فهم الميزان الصرفي وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من  – 1  

 فهم المعنى الحقيقي للنصوص الصرفية 

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم الصرف – 2  

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ـ1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 لة بموضوعات المادة ــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الص 3

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة  -1ج         

 بية تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء محاورهم مهارات اد-2ج

 محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 ما التصغير عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مث

 بأنواعه وبناء الكلمة ...

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة : اختبار الكتا  المفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة صغيرة 

 

 

 
 

 

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

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة إلدراك الطلبة  1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم          

 ــ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا 1
 ــ درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوع المادة 2
 ــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية 3

 بنية البرنامج .81

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

  ساعة 50 الصرف  321ALAn الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .82

غوية، لالطالع على املصادر تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع الل
 واملراجع من الكتب واجملالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة 

 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .83

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مات عن البرنامجأهم مصادر المعلو .84

ـ شبكة املعلومات  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املكتبات   2ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتاريخ الصرف 1
 على االنرتني  

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ة التوظيف المتعلقة بقابلي

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn اساسي الصرف                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت سسة التعليميةالمؤ .41

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .42

 321ALAn اسم / رمز المقرر .43

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي الفصل / السنة .45

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 ــ التعريف ابلصرف وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري الصرف ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

 ـ التعرف على خصوصية الصرف لكل فرتة والوقوف على حتليل النص 4

 وتذوقا ـ تكوين اللغة الصرفية يف  قراءة وفهما  5

 ــ تكوين وعي صريف بلغة قواعدية6

 ـ االشارة اىل اهيمة الصرف يف جمال التعليم العايل 7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 ـ بيان العالقة القائمة بني الصرف والعلوم األخرى كالنحو8
 ــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال الصرف 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة تاريخ نشأة الصرف وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم-1أ

 تذوق من خصائص الصرف وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منه-2أ

 التعريف باهم النقاد واهم علماء الذين وقف عنده واهم علمائه -3أ
 فادة منه تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل اال-4أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 امتماك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1 

 تربية ملكة تذوق المميزات الصرفية في الجملة العربية – 2 

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3 

 ب من الموضوعافادة الطالب من المراجع الخارجية القري    -4 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم      

 رية اليومية والشهرية والفصليةاالختيارات التحري

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة  -1ج

اء تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللق صرفية مهارات -2ج

 محاورهم 

  محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 2الصفحة 

 
  

 

ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها 1

 المهارات

 يا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراســ تطبيق الموضوعات المدروسة نظر 2

 ــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة 3

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

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

 تمكين الطلبة من القاء المحاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة-1د

 كسر الحاجز والخوف والخجل بين الطلبة وزممائهم اثناء القاء المحاضرات -2د

 التخرج تطوير الذات عند الطلبة بعد -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .32

 شذا العرف يف فن الصرف / احلمالوي   ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجمات العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

 المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في الصرف ــ الرجوع الى 1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرصينة 2

 ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اإللكترونية  3

 ــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة الدراسية عن طريق الرجوع الى المكتبة 4

 
 

 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن تاريخ  2 1

 الصرف
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطما  نحو 

لتفاعل مع ا

 الموضوع 
 // // //  نشأة الصرف 2 2
مصادر دراسة   2 3

 الصرف 
// // // 

مكان الصرف خمال  2 4

 هذا الفترة
 // // // 

 // // //  ابرز علماء الصرف 2 5
 // // //   موضوعات صرفية 2 6
 // // // الميزان الصرفي 2 7



  
 4الصفحة 

 
  

 حث العلميوزارة التعليم العالي والبـ  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلايعة    
  / الرتبية طوز خورياتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلم     
 2021/ 10/6اتريخ يلء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                :                 التوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق املعاون العلم  : سما                      أ.م.د. وعد دليان أنور    : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ  :                                                         لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف ين قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلايع شعبة     
  :واألداء اجلايعضمان اجلودة  شعبة اسم يدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يد العميد يصادقة الس                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانيج األكادمي  هذا  اجيازاً يقتضياً ألهم خصائص الربانيج وخمرجات التعلم املتوقعة ين الطالب حتقيقها 
 ن الربانيجيربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى ين الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل يقرر ضم

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .85

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .86

او اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 المعاجم وعلم الصوت

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .88

  :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .90

ؤثرات الخارجية الم .91

 األخرى 
 

 2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد الوصف  .92

 أهداف البرنامج األكاديمي .93

ــ تنشئة جيل واع بقدر ما بلغته األم ) اللغة العربية ( ، بهدف الحد بقدر أو بآخر من الجانب السلبي للمد  1

 الثقافي المتنوع
 ية وفكرية أمامه .ــ تنمية قدرات الطالب البحثية عن طريق فتح مساحة ذهن 2

 ــ النهوض بإمكانات الطالب لفتح أفاق مهنية أمامه قد ال تقف عند حدود التعليم . 3

 ــ وصل المخرجات التأليفية بالحديثة، وبيان المد االستعمالي للمنهج الحديث  4

 .ــ تعريف طلبة المرحلة الثانية بمفهوم المعاجم وعلم الصوت الذي مرت به تلك الفترة  5

 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  - خ
معرفة تاريخ نشأة المعاجم وعلم الصوت وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في  -1أ

    ار الفكري بعلوم اللغة بشكل عام والمعاجم وعلم الصوت  بشكل خاصاإلط

 تذوق علوم اللغة وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على تحليل ودراسته-2أ

التعريف بالمعاجم وعلم الصوت واهميته  وعلمائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة  -3أ

 ضوعات في مجال الدراسةاللغوية للمو
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم األخرى -4أ
 تمكين الطلبة من معرفة العماقة بين موضوعات المعاجم وعلم الصوت والعلوم األخرى -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –  

على فهم النصوص وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم امتماك المقدرة المعجمية والصوتية  – 1  

 من فهم المعنى الحقيقي للنصوص المعجمية والصوتية 

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم المعاجم وعلم الصوت – 2  

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ــ تزويد الطلبة 1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 ادة ــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات الم 3

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة  -1ج         

 من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على اإللقاء محاورهم  مهارات ادبية تمكن الطالب-2ج

 محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثما استخراج  

 لفاظ بأنواعها وبناء الكلمة ...األ
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 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة : اختبار الكتا  المفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة صغيرة 

 

 

 
 

 

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

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة إلدراك الطلبة  1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم          

 ــ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا 1
 ــ درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوع المادة 2
 ــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية 3

 بنية البرنامج .95

 الساعات المعتمدة           أو المساق اسم المقرر رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

  ساعة 50 المعاجم وعلم الصوت  321ALAn الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .96

ميع اللغوية، لالطالع على املصادر تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملا
 واملراجع من الكتب واجملالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة 

 
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .97

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر .98

ـ شبكة  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املكتبات   2ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتاريخ املعاجم والصوت 1
 املعلومات على االنرتني  
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 مخطط مهارات المنهج

 من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .49

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .50

 321ALAn اسم / رمز المقرر .51

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .52

 سنوي الفصل / السنة .53

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 2021/ 6/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

 ــ التعريف ابملعاجم وعلم الصوت وعالقتهما ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري املعاجم وعلم الصوت ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

 حتليل النص ـ التعرف على خصوصية املعاجم وعلم الصوت لكل فرتة والوقوف على 4

 ـ تكوين اللغة املعجمية والصوتية قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي معجمي وصويت بلغة قواعدية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة املعجم والصوت يف جمال التعليم العايل 7
 ـ بيان عالقة القائمة بني املعجم والصوت وبني العلوم األخرى كالنحو8
 فنية اليت يوحي هبا مجال املعجم والصوتــ حتقيق املتعة ال 9

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ا وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينهالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة تاريخ نشأة المعاجم وعلم الصوت وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم-1أ

 رفة منهتذوق من خصائص المعاجم وعلم الصوت وتمكين الطلبة على الفهم والمع-2أ

 التعريف باهم النقاد واهم العلماء الذين وقف عنده واهم علمائه -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  

 امتماك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1 

 صوتية في الجملة العربيةتربية ملكة تذوق المميزات المعجمية وال – 2 

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3 

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 سية وبيئة العمل ــ المناسبة بين المناهج الدرا 2

 ــ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندوات 3

 

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 صل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة تمكين الطلبة من التوا -1ج

تمكن الطالب من التواصل مع المادة المدروسة عبر تشجيعهم  على  معجمية وصوتية مهارات -2ج

 اإللقاء محاورهم 

  محاولة ايجاد عماقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها 1

 المهارات

 ــ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة الدراس 2

 صلة بموضوعات المادةــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لماطماع على المصادر والمراجع ذات ال 3
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 طرائق التقييم    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

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

 محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسةتمكين الطلبة من القاء ال-1د

 كسر الحاجز والخوف والخجل بين الطلبة وزممائهم اثناء القاء المحاضرات -2د

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د
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 البنية التحتية  .36

 حماضرات يف املعاجم وعلم الصوت ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجمات العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

  ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في المعاجم وعلم الصوت 1

 صل مع المراجع  والمصادر الرصينةــ التوا 2

 ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اإللكترونية  3

 ــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة الدراسية عن طريق الرجوع الى المكتبة 4

 

 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن تاريخ  2 1

 المعجم والصوت
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطما  نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة المعجم والصوت 2 2
مصادر دراسة   2 3

 المعجم والصوت 
// // // 

جم مكان المع 2 4

والصوت خمال هذه 

 الفترة

 // // // 

ابرز علماء المعجم  2 5

 والصوت
 // // // 

موضوعات معجمية  2 6

 وصوتية
  // // // 

 // // // المدارس المعجمية 2 7
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