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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 جامعة تكريت /كلية الرتبية طوزخورماتو المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 برنامج تاهيل االكاديمية 

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى سنوي /مقررات /

 مقررات 

 حضور الطالب قائم على اساس التعلم عن قريب  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 مصادر الحاجة بالمادة يغني الطالب عن المعلومات ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/10/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

عن الصرف بكونه علم قائمة بذات شانة شئنا اي علم اخر يتعلم  يهدف المقرر الى اعطاء الطالب فكرة كاملة

الكلمة في اللغة العربية الن الميزان في اللغة هو الصرف ويوضح المنهج اهمية تطبيق الطالب معرفة بنية 

ى القاعدة العرفية في اللغة العربية ويشار الى الصرف علوم اللغة العربية من النحو وقوة اللغة ويهدف ايضا ال

وبيان ما هو شاذ خارج عن القاعدة الصرفية ويتطلب من الطالب توضيح اساسيات الكلمة في اللغة العربية 

 معرفة الكلمة وتعريفاتها من خالل علم الصرف 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

 االهداف المعرفية 

 ،يلخص ، يعبر، يفسر، يستنتج ،يعلل ،يعطي  (الفهم : )يشرح      -1أ 

 التحليل : )يفرق ،يميز ،يتعرف ،يوضح(   -2أ

 التطبيق : )يطبيق ،ينتج ،يعد (  -3أ
 التذكير : )يسترجع ،يحدد،يصف (   -4أ
 التركيب : )يضيف ،يجمع ،يعمم( -5أ
      التقويم : )يقيم ،يعد ،يستخلص ( -6أ         

 
 برنامجلخاصة بالا يةراتالمها األهداف –ب 

 في اللغة العربية الصرف ان يناقش الطالب اهمية   – 1ب  

 يجري مقارنة بين بنية الكلمة وتعريفها – 2ب 

 دفع الطالب باتجاه نقدي فكري وحث الطالب على كتابة التقارير والبحوث  – 3ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وضيح (االلقاء المحاضرات  )الشرح ،الت -1
 االستجواب  -2

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات )شفهي +تحريري ( -1
 المشاركات اليومية  -2
 انجاز التقارير  -3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 األستقبال: )يتنبه ،يسأل ، يصغى ( . -1ج      

 اإلستجابة: )يشعر ،يغرد ،يناقش ،يعاون (. -2ج

 ،يعمل ،يقترح ، يقدر()يبادر  :الحكم التقيمي  -3ج

 التنظيم القيمي : )ينظم ، يصحح ، يرتب( -4ج         
 

 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 التوضيح(.-إالقاء المحاضرات )الشرح  -1
 طريقة التعليم الذاتي . -2
 مطالبة الطالب بالتقارير والبحوث .  -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات )شفهي +تحريري ( -1
 اليومية  المشاركات -2
 انجاز التقارير والبحوث والواجبات  -3

 

 

 
 

 

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

 مهارات القيادات واالتصال الفعال  . -1د

 تنمية مهارات الطالب من خالل المشاركة  في القاء المحاضرة . -2د

 الطالب الى االطالع على العلوم والكلية التابعة للمادة حث  -3د

 مشاركة الكلية فيما بينهم  في  موضوع الصرف ويناقشون بينهم .-4د         

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التوضيح(.-إلقاء المحاضرات )الشرح  -1
 االستجواب واالستنتاج -2

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 
 ت )شفهي +تحريري (االختبارا -1
 المشاركات اليومية  -2
 انجاز التقارير والبحوث  -3
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

شذ العرف في فن  336 االولى 

 الصرف 
 ال يوجد √

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 التعليمية  قائم هذه الربانمج على تطوير شخصية التدريسي والطالب يف مرحلة الدراسية من خالل العملية -1

 قوة التعليم اييت من خالل تكوين الشخصية االكادميية  -2

 يتالف من العملية التعليمية والتعلم شخصية اكادميية  -3
 
 
 
 

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

 اعدادية  -1
 مسائية -2
 مهنية   -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر االساسية في التعليم والموضوعات المعتمدة في الجامعات ا
 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 فردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم ال

 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

األخرى المهارات  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2017/2018 

 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي شذ العرف 336
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت /كلية الرتبية طوزخورماتو المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 336 اسم / رمز المقرر .3

 حضور الطالب امر قائم على اساس عن قريب  أشكال الحضور المتاحة .4

 لسنه ا الفصل / السنة .5

 28 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .6

 11/10/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

من خالل اطالع الطلبة على مصادر وكتب اساسية يف جمال  يهدف المقرر الى اعطاء الطالب فكرة كاملة عن الصرف
لغة العربية من خالل علم الصرف الصرف ويوضح دالله الكلمة وتعريفاهتا ،ويتعرف الطالب على ما جيري من التغري على الكلمة يف ال

 ويتعلم كيف يزن الكلمة وما هو القياس والتقومي للكلمة يف اللغة العربية ويف الصرف خصوصا

 
 

 
 
 
 
 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 لل ،يعطي  (الفهم : )يشرح ،يلخص ، يعبر، يفسر، يستنتج ،يع     -1أ  

 التحليل : )يفرق ،يميز ،يتعرف ،يوضح(   -2أ

 التطبيق : )يطبيق ،ينتج ،يعد (  -3أ
 التذكير : )يسترجع ،يحدد،يصف (   -4أ
 التركيب : )يضيف ،يجمع ،يعمم( -5أ
      التقويم : )يقيم ،ينفذ ،يستخلص ( -6أ         

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يناقش الطالب اهمية علم الصرف  – 1ب 

 يجري مقارنة بين موضوعات العربية في مادة الصرف  – 2ب 

 دفع الطالب باتجاه نقدي فكري  – 3ب 

 حث الطالب على كتابة التقارير والبحوث  4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التوضيح(.-إلقاء المحاضرات )الشرح  -1
 االستجواب واالستنتاج -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 
 االختبارات )شفهي +تحريري ( -1
 المشاركات اليومية  -2
 انجاز التقارير والبحوث  -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 األستقبال: )يتنبه ،يسأل ، يصغى ( . -1ج         

 اإلستجابة: )يشعر ،يغرد ،يناقش ،يعاون (. -2ج

 ح ، يقدر()يبادر ،يعمل ،يقتر :الحكم التقيمي  -3ج

 التنظيم القيمي : )ينظم ، يصحح ، يرتب( -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم  

   

 

 التوضيح(.-إلقاء المحاضرات )الشرح   -1
 االستجواب واالستنتاج -2
 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات )شفهي +تحريري ( -1
 المشاركات اليومية  -2
 انجاز التقارير والبحوث  -3

 

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

  -2د -1د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 شذ العرض يف فن الصرف للحمالوي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الرسائل واالطاريح  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
   الكايف يف النحو والصرف 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

سرد المعلومات فهناك الكثير جدا الجراء له المقترح اختصارها هذا االسهاب والبدء في االختصار في  -1

 سرد الموضوع اهميته 
 هناك مراجع ال داعي من ذكرها السيما مواضيع نحوية  -2

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اسئلة واجوبة  محاضرة  صرف علم بذاته ال   يلم الطالب بصرف  2 1

معرفة الطالب بناء  2 2

 الكلمة 
 اسئلة واجوبة مناقشة  بنية الكلمة

معرفة الطالب  2 3

 التصريفات 
 اسئلة واجوبة محاضرة القاعدة الصرفية 

معرفة الطالب بنية  2 4

 الكلمة 
امتحان  مناقشة قياس وسماعي 

 تحريري 
معرفة الطالب معالم  2 5

 الصرف 
المحاضرة   كل موضوع امثال ل

 االستجواب
 ار يومي اختب

معرفة الطالب الفرق  2 6

 بين النحو والصرف 
 اسئلة واجوبة االستجواب  الشاذ 

معرفة معنى علم  2 7

 الصرف 
 االستجواب  محاضرة االسماء واالفعال 


