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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم اللغة العربية/ كلية التربية  

 وادابها بكالوريوس في اللغة العربية ئية اسم الشهادة النها .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام الستوي

 اعتماد معايير االتحاد للجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التربية / ومؤسسات اخرى في الدولة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

: اعالء افضل المستويات العلمية والتربوية لخدمة المجتمع وتوصيل الرسالة  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التربوية المطلوبة.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       ينهم من هذه المادةالى افكار الطلبة وتمك علم اللغةايصال مادة  -1أ

 اعداد الطلبة من الجانبين النفسي والتربوي للتدريس في الدارس الثانوية-2أ

 اعداد الطلبة  لتدريس مادة النحو  -3أ
 في المدارس الثانوية بصورة صحيحة الى الطلبةفوائد اللغة اعداد الطلبة اليصال  -4أ
 االسس العامة لعلم اللغةضبط  -5أ
 عند الطلبة اثناء التكلم اللغويةخطاءتصحيح اال-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 يطبق نظريات التعلم في المواقف التعليمية – 1ب 

 الربط بين المعرفتين النظري والتطبيقي داخل الصف – 2ب 

 الحد من تقليل النسيان لدى الطالب - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة باالساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاءـ تزويد 1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب والمناقشة2

 ـ زيارة المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطالب للحصول على المعلومات3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 والمشاركة اليومية % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي50ـ 2

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 والترجيح بينها التي تخصمادة علم اللغةتحليل عدد من االراء واالقوال   -1ج         

 القدماء والمحدثين علماء اللغةالتوازن بين اقوال  -2ج

 وتوجيههاوية اللغتقييم عدد من االختبارات  -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 ـ تشكيل حلفات نقاشية بين الطلبة .4
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 طرائق التقييم    

 ر التحفيز بين الطلبة من خالل مكافئة المتقدم بالدرجاتـ اثارة عنص1

 ـ احتساب االجابة الصحيحة كاجابة نموذجية معتمدة في االمتحان اليومي او النهائي2

 ـ دعم الطلبة الذين لديهم كفاءة جيدة بما يتالءم ومتطلبات القسم3

 

 

 
 

 

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

 القدرة على استيعاب المعلومات والمخرجات النحوية  ضمن مجال التخصص  -1د

 في مجال علم اللغةالقدرة على التحليل  في النصوص -2د

 اعداد طلبة يمتلكون القابلية على تطوير ذاتهم في مجال تخصصهم-3د

 مجال تخصصهم يايصال المعلومات الى المتلقي فامتالك الطلبة القابلية في -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 ـ تزويد الطلبة باالساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاء1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب والمناقشة2

 معلوماتـ زيارة المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطالب للحصول على ال3

 

 

 

 

  

 
 طرائق التقييم          

 % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي50ـ 2
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  بنية البرنامج  .11

 عتمدةالساعات الم           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

( ساعة 50)  علم اللغة  المرحلة الرابعة

سنويا بواقع     

( ساعة 2) 

 اسبوعيا

 ال يوجد

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ البد للمنهج ان يراعي ميول الطلبة واجتهاهتم1
 ومستقبلهم .ـ موافقة املنهج وتكبفه مع حاضر الطلبة 2
 ـ اتثر الطالب بشخصية التدريسي لذلك البد ان يكون التدريسي متمكنا يف مادته3
 ـ حتديث اخلطط الدورية السنوية4
 
 
 
 
 

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

 ـ القبول املركزي1
 ـ رغبة الطالب2
 ـ املعدل التنافسي بني االقسام3
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 هم مصادر المعلومات عن البرنامجأ .14

 ـ الكتب ، الدورايت ، الرسائل واالطاريح اجلامعية1
 ـ شبكة املعلومات الدولية 2
 ـ اخلربة الشخصية للقائم بتدريس املقرر3
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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 الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (التطور الشخصيو

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

 * * * * * * * *  * * * * * * * اساسي علم اللغة  الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 موذج وصف المقررن

 أ.م.د. وعد دليان انور

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/ وزارة التعلم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

  كلية التربية / قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 طلبة المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .4

 السنوي الفصل / السنة .5

 ( ساعات 2( ساعة / بواقع ) 50)  كلي()العدد الساعات الدراسية  .6

 10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 القضايا اللغوية  والنحويةـ اعداد الطلبة لتدريس 1

 علم اللغةـ اعداد باحثين علميين في مجال البحث في مادة 2

 تقارير في مادة علم اللغةـ اجراء البحوث وال3
 
 
 
 
 
 

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

بين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها والتعلم 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
 المقررة  المادة الخاصة بموضوعات اللغوية  واللسانية االسس يعرف مفهوم عدد من-1أ

 علم اللغةيبين اهمية دراسة  -2أ

  (علم اللغةيحدد اهداف الدراسة لهذا المقرر)  -3أ
 علم اللغةيميز بين اهداف دراسة  -4أ
 يوضع خصائص دراسة هذه المادة -5أ
   علم اللغةيحدد الخصائص المهمة والواجب تسليط الضوء عليها ضمن دراسة مادة  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ودراسات متخصصة في موضوعات علم اللغة يكتب ورقة بحثية وكتابة بحوث– 1ب

 علم اللغةتعلم طرائق تدريس مادة  - 2ب

    وبيان المرجح منها بشان المصطلحات اللسانيةالوقوف على الخالفات   -3ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ المحاضرة المعدلة1

 ـ المناقشة2

 ـ االستجواب 3

 ـ العصف الذهني4

 ـ االسئلة التحفيزية 5

 

 

 
 طرائق التقييم      

 واظبة  اليومية% امتحانات فصلية ويؤخذ بنظر االعتبار الم50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الثاني5ـ 2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اللسانية عدد من الموضوعات حثين في دراسةالتعريف باثر الدارسين والبا -1ج

 علم اللغةيبدي االهتمام الفاعل بدراسة مادة  -2ج

 تنمية االتجاهات االيجابية نحو عملية التعلم -3ج

   لمقررايل االتجاهات السلبية في عملية التعلم والتعليم بما يخص تعد -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 ـ االسئلة المتشعبة في االختصاص3المناقشة ـ 2ـ العصف الذهني 1
 

 طرائق التقييم    

 

 المكافئة والتحفيز في رفع المنويات من خالل الدرجات المحتسبة ضمن التقييم اليومي

 

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

 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتها -1د

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

ختصاص الدقيق بدافع تطوير المعرفة االطالع المتواصل على شبكة  المعلومات مع ذوي اال -3د

 والمعلومات الشخصية

    



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ضبط الطلبة لهذا  2 االسبوع االول 

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

 ادراكها واستيعابها

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين

اللسانيات 

 وخصائص اللغة
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 اثناء المحاضرة

ضبط الطلبة لهذا  2 االسبوع الثاني 

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

واستيعابها ادراكها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

للموضوع تتمة 

 السابق
 ـعرض تفييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالث

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

راكها واستيعابها اد

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

مصطلحات 

 لسانية تاسيسية
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـحضور 2

الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الرابع

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

هم على وتطبيقيا وقدرت

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 فروع اللسانيات

اللسانبات 

 النظرية

 يميـ عرض تقي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الخامس

 
ضبط الطلبة لهذا  2

نظريا الموضوع وفهمه 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

اللسانبات 

 التطبيقية
 عرض تقييميـ 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة 

 االسبوع السادس

 
ضبط الطلبة لهذا  2

وع وفهمه نظريا الموض

تاريخ الدرس 

اللساني ومراحل 

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1
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وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ـ 2شفهية  تطوره

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع السابع

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

الدرس اللساني 

 القديم
 ـ عرض قييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 ثامناالسبوع ال

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

الدرس اللساني 

من  الحديث

عصر النهضة 

حتى نهاية القرن 

 التاسع عشر

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

ضور الطلبة ح

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع التاسع

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

الدرس اللساني 

في القرن 

 العشرين

 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

اختبارات  ـ1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

تقييم مدى فهم  2 االسبوع العاشر 

الموضوعات االدبية 

 السابقة

المدارس 

االوروربية 

 المشهورة

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 راالسبوع الحادي عش 

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

النظرية السياقية 

 والحقول الداللية
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 لمحاضرةاثناء ا

 االسبوع الثاني عشر

 
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

التداولية وافعال 

 الكالم
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 
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وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ركتهم في ومشا

 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 

 لالخرين 

االتجاه المقارن 

 والتاريخي
 ـ عرض تقييمي1

 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

رواد المنهجين 

التاريخي 

 والمقارن

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

سبوع الخامس اال

 عشر
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 االتجاه الوصفي

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 رةاثناء المحاض

االسبوع السادس 

 عشر
تفويم مدى فهم  2

الموضوعات السابقة 

  نظريا

اتجاهات البحث 

 اللساني الوصقي
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 
 

االسبوع السابع 

 عشر
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

رتهم على وتطبيقيا وقد

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

اسس المنهج 

 الوصفي
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثامن 

 عشر
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

بيقيا وقدرتهم على وتط

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

عطلة نصف 

 السنة
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار 2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 
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وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 اثناء المحاضرة

االسبوع التاسع 

 رعش
ضبط الطلبة لهذا  2

ريا الموضوع وفهمه نظ

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

اللسانيات 

الوصفية في 

الدراسات اللغوية 

 الحديثة

 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

ضبط الطلبة لهذا  3 االسبوع العشرون

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 التطبيق

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الحادي 

 شرونوالع
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 االتجاه التوليدي

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

ع الثاني االسبو

 والعشرون
ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

اللسانيات 

التوليدية في 

الدراسات 

 العربية

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

 حضور الطلبة

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثالث 

 والعشرون

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي 1 االتجاه الوظيفي 

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الرابع 

 والعشرون

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

اللسانيات 

الوظيفية 

 االصول

 ـ عرض تقييمي1

 ارـ مناقشة وحو2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 
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 البنية التحتية  .12

 يثةيار كتب ذات طابع تعليمي تفصيلي حداخت ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

اهم الكتب ضمن االختصاص واليت تكون ذات اسلوب اكادميي مفهوم وغري  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 معقد

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 
ضمن االنرتيت واليت تشمل كل ما ابللسانيات  املكتبات الالكرتونية اليت هتتم

 يتعلق ابملقرر وبشكل تفصيلي دقيق وموضح

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 اثراء المقررالدرسي بالجوانب التطبيقية التي تخص مهنة التعليم

 

 

 
 

 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الخامس 

 والعشرون

ضبط الطلبة لهذا الموضوع  3

وفهمه نظريا وتطبيقيا 

وقدرتهم على ادراكها 

واستيعابها وتحويلها الى 

ملكة  فهما وتكلما ونقل هذه 

  المعرفة لالخرين

اللسانيات 

الوظيفية 

المبادىء 

نهجية العامة الم

واللسانيات 

الوظيفية في 

الدراسات 

 العربية

 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع السادس 

 والعشرون

ضبط الطلبة لهذا  2

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

ا الى ملكة  فهما وتحويله

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تطبيقات عامة 

على 

الموضوعات 

 كلها

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / الرتبية طوز خورماتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 9/6/2021اتريخ ملء امللف :     

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

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
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 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .15

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 التطبيقات االدبية

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   االعتمادبرنامج  .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 

 9/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

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

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

 ي مرة به تلك الفترة .ــ تعريف طلبة المرحلة االولى بمفهوم والتطبيقات االدبية الذ 5

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

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  - ب
في اإلطار الفكري بعلوم  معرفة التطبيقات االدبية وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم -1أ

    اللغة بشكل عام والنثر بشكل خاص

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

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

 لدراسةللموضوعات في مجال ا
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 تمكين الطلبة من معرفة العالقة بين موضوعات النثر والعلوم األخرى -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

لمشاكل والصعوبات التي أمتالك المقدرة التطبيقات االدبية على فهم الميزان الصرفي وحل ا – 1ب 

 تمنعهم من فهم المعنى الحقيقي للنصوص الصرفية 

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم متنوعة – 2ب 

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

علقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المت1

 المهارات

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

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

 
 طرائق التقييم      

 حريرية اليومية والشهرية والفصليةاالختيارات الت

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

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

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

 محاولة ايجاد عالقة 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 مثال النصوص 

 االدبية في جميع العصور االدبية  ...

 

 

 
 ق التقييم طرائ   

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

 

 

 
 

 

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

           

 

 ق الينطب                                                

 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          

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

 بنية البرنامج .25
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

ساعة بواقع  50 التطبيقات االدبية 321ALAn الرابعة

( في 2ساعة )

 االسبوع

 اليوجد

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

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

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
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 ن البرنامجأهم مصادر المعلومات ع .28

ـ شبكة املعلومات  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتطبيقات االدبية  ــ املكتبات  1
 على االنرتنيت 
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 مخطط مهارات المنهج

 ة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضع

 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

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn  ااتطبيقات

 تالدبية
                 اختياري
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .9

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .10

 321ALAn اسم / رمز المقرر .11

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي الفصل / السنة .13

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 9/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 المقررأهداف  .16

 ــ التعريف ابلتطبيقات االدبية وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري التطبيقات االدبية  ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

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

 وين اللغة يف النصوص االدبية  يف  قراءة وفهما وتذوقا ـ تك 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 

 ؛مج.البرنا
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 ـ بيان عالقة القائمة بني التطبيقاتوالعلوم االخر ك النحو8
 ــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال التطبيقات 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الجمخر .14

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

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

 وقف عنده واهم علمائهالتعريف بعلوم التطبيقات االدبية واهم علماء الذين  -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة بين النصوص االدبية في  العصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1ب

 كة تذوق المميزات الصرفية في الجملة العربيةتربية مل – 2ب

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3ب

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل ــ المناسب 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

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

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

 محاورهم 

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

  
 والتعلم طرائق التعليم     
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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

 راجع ذات الصلة بموضوعات المادةــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على المصادر والم 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 

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

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

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د
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 البنية التحتية  .16

 مصادر متنوع يعتمد على االجتهاد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 يوصى بها                اـ الكتب والمراجع التي 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر  1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرسينة 2

 ضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اللكترونية ــ اعداد محا 3

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

 

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن تطيقات  2 1

 االدبية
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
نصوص متنوع في  2 2

 عصور مختلفة
 // // // 

مصادر ادبية عبر   2 3

 العصور
// // // 

 // // //  تحليل النصوص  2 4
 // // //  ابرز الشعراء  2 5
موضوعات شعرية  2 6

 متنوعة
  // // // 

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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / الرتبية طوز خورماتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 2018/ 20/12اتريخ ملء امللف :     

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

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .29

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .30

او مي اسم البرنامج األكادي .31

 المهني 
 االدب الحديث الشعر

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .32

  :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .34

المؤثرات الخارجية  .35

 األخرى 
 

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي .37

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

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

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

 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6
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 ئق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرا برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  - ت
معرفة تاريخ نشأتة البالغة  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري  -1أ

    لالدب العربية بشكل عام واالدب الحديث  بشكل خاص

للتين تؤهلهم عل تحليل تذوق النصوص االدبية وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ا-2أ

 النصوص وفهمها

التعريف بالشعر الحديث واهميته  وشعرائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة األدبية  -3أ

 للموضوعات في مجال الدراسة
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 بين موضوعات االدب الحديث والعلوم األخرىتمكين الطلبة من معرفة العالقة  -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

أمتالك المقدرة األدبية على تحليل النصوص وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم  – 1ب 

 المعنى الحقيقي للنصوص االدبية شعرا ونثرا

 تربية ملكة تذوق النصوص األدبية  – 2ب 

       ل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية ح – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 المهارات

 لقاعة الدراســ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل ا 2

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

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

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

    
 ليم والتعلم طرائق التع    

عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثال الشعر الحر 
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 بأنواعها والنثر ...

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتقولة المنالتأهيلية و المهارات العامة-د 

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة  1

 ئة العمل ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبي 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
 كات في المحافل العلميةــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشار 3

 بنية البرنامج .39

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

     نظري      

 اليوجد ساعة  50 االدب الحديث الشعر 321ALAn االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .40

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

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42
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ـ شبكة  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املكتبات   2ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتاريخ نشأة البالغة   1
 االنرتنيت املعلومات على 
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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 ة بالالخاص

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  االدب الحديث

 الشعر
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .17

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .18

 321ALAn اسم / رمز المقرر .19

 الزامي ر المتاحةأشكال الحضو .20

 سنوي الفصل / السنة .21

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

  10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 ــ التعريف ابالدب احلديث وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة االدب يف العصر احلديث2

 فكرية والثقافية فيهاــ الوقوف على اهم التغريات ال 3

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

 ـ تكوين اللغة للنصوص قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي نقدي بلغة بشعرية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة االدب احلديث 7

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

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 الشعر احلديث  والقدمي8
 املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال الشعرــ حتقيق  9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18

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

 تذوق النصوص الشعرية وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منه-2أ

 يف باهم الشعراء واهم علماء الذين وقف عنده والبديع واهم علمائهالتعر -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة بين الشعر والعصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بية على تحليل النصوص الشعريةامتالك المقدرة االد – 1ب

 تربية ملكة تذوق النصوص الشعرية – 2ب

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3ب

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ك الطلبة ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدرا1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  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

 

 

 
 دانية والقيمية األهداف الوج -ج

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

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

 محاورهم 

  محاولة ايجاد عالقة 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

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

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

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 
 خصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشالتأهيلية العامة و المهارات -د 

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

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

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .20

 يف الشعر ونثره / فائق مصطفى / وسامل احلمداين  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // در(  )المصاـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في االدب الحديث 1

 واصل مع المراجع  والمصادر الرسينةــ الت 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 .19

ات التعلم مخرج الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن االدب  2 1

 العربي
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة االدب الحديث 2 2
مصادر دراسة   2 3

 البالغة
// // // 

مكان الشعر في هذا  2 4

 الفترة
 // // // 

 // // //  الشعر وابرز الشعراء 2 5
 // // //   موضوعات شعرية 2 6
 // // // ابرز الشعراء 2 7



  
 4الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
  ائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديميد

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / الرتبية طوز خورماتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     

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

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .43

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .44

او اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
 النثر

 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

 كاديميأهداف البرنامج األ .51

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

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

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

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

 ــ تعريف طلبة المرحلة االولى بمفهوم والنثر الذي مرة 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  .52

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

    اللغة بشكل عام والنثر بشكل خاص

 معرفة والفهم اللتين تؤهلهم على تحليل ودراستهتذوق علوم اللغة وتمكين الطلبة من الحصول على ال-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
 ة بين موضوعات النثر والعلوم األخرىتمكين الطلبة من معرفة العالق -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

أمتالك المقدرة النثرية على فهم الميزان الصرفي وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من  – 1ب 

 فهم المعنى الحقيقي للنصوص الصرفية 

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم الصرف – 2ب 

       ل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية حل المشاك – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 المهارات

 دراســ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل القاعة ال 2

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

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

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

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

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

    
 علم طرائق التعليم والت    

عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثال النثر ونشاتها  

... 

 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 

 

 .الشخصي(ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخر )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

 طلبة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندواتــ حث ال 3

 

 
 طرائق التقييم          

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

 بنية البرنامج .53

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

     نظري      

ساعة بواقع  50 النثر  321ALAn الرابعة

ساعتين في  2

 االسبوع

 

     

     

     

     

     



  
 8الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .54

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

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56

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

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 رات المنهجمخطط مها

 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 الخاصة بال

لوجدانية األهداف ا

 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 اساسي النثر                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 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

 يسنو الفصل / السنة .29

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

  10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 ــ التعريف ابلنثر وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري النثر ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

 خصوصية النحو لكل فرتة والوقوف على حتليل النصـ التعرف على  4

 ـ تكوين اللغة النثرية يف  قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي نثري بلغة قواعدية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة النثر 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 الستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 ـ بيان عالقة القائمة بني النثر والعلوم االخر ك النحو8
 فنية اليت يوحي هبا مجال الصرفــ حتقيق املتعة ال 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

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

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

 اهم علماء الذين وقف عنده واهم علمائهالتعريف بعلوم النثر  و -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة بين النثر والعصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1ب

 ة ملكة تذوق المميزات الصرفية في الجملة العربيةتربي – 2ب

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3ب

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل ــ الم 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

 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 عالقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه -3ج

  
 ليم والتعلم طرائق التع    



  
 2الصفحة 

 
  

 

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

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

 لبة من القاء المحاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسةتمكين الط-1د

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

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .24

 املذاهب االدبية / فائق مصطفى ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في النثرية  1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرسينة 2

 اضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اللكترونية ــ اعداد مح 3

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

 
 

 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القاء  // لمحة عن تاريخ النثر 2 1

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة النثر 2 2
 // // // مصادر دراسة النثر  2 3
 مكان النثر خالل هذا 2 4

 الفترة
 // // // 

 // // //  ابرز العلماء النثر 2 5
 // // //   موضوعات نثرية 2 6
 // // // انصوص النثرية  2 7



  
 4الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / الرتبية طوز خورماتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 6/6/2021اتريخ ملء امللف :     

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

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .57

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .58

او ي اسم البرنامج األكاديم .59

 المهني 
 النقد الحديث

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .60

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .62

المؤثرات الخارجية  .63

 األخرى 
 

 6/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .64

 أهداف البرنامج األكاديمي .65

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

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

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

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



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق  برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  - ج
معرفة تاريخ نشأتة النقد الحديث وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار  -1أ

    الفكري النقد العربي بشكل عام والنقد الحديث  بشكل خاص

للتين تؤهلهم عل تحليل تذوق النصوص االدبية وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ا-2أ

 النصوص وفهمها

التعريف بالنقد الحديث واهميته  وشعرائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة األدبية  -3أ

 للموضوعات في مجال الدراسة
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 بين موضوعات النقدالحديث الحديث والعلوم األخرىتمكين الطلبة من معرفة العالقة  -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

أمتالك المقدرة األدبية على تحليل النصوص وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم  – 1ب 

 المعنى الحقيقي للنصوص النقدية شعرية

 تربية ملكة تذوق النصوص األدبية  – 2ب 

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 المهارات

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

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

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

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

    
 عليم والتعلم طرائق الت    

عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثال الشعر الحر 
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 بأنواعها والنثر ...

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتنقولة المالتأهيلية و المهارات العامة-د 

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة  1

 يئة العمل ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وب 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
 ركات في المحافل العلميةــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشا 3

 بنية البرنامج .67

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

     نظري      

 اليوجد ساعة 50 النقد الحديث  321ALAn الرابعة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .68

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

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .70



  
 9الصفحة 

 
  

ـ شبكة  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املكتبات   2ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتاريخ النقد احلديث  1
 رتنيت املعلومات على االن
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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 لالخاصة با

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  اساسي انقد الحديث                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 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

  6/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 ــ التعريف ابلنقد احلديث وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة االدب يف العصر احلديث2

 افية فيهاــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثق 3

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

 ـ تكوين اللغة للنصوص قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي نقدي بلغة بشعرية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة النقد احلديث 7

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

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

 ؛البرنامج.
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 ـ بيان عالقة القائمة بني النقد احلديث  والقدمي8
 ية اليت يوحي هبا مجال الشعرــ حتقيق املتعة الفن 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

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

 تذوق النصوص الشعرية وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منه-2أ

 قاد واهم علماء الذين وقف عنده واهم علمائهالتعريف باهم الن -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة بين النقد الحديث والعصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 النصوص الشعرية امتالك المقدرة االدبية على تحليل – 1ب

 تربية ملكة تذوق النصوص الشعرية – 2ب

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3ب

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ـ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل ـ 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

 

 

 
 ة األهداف الوجدانية والقيمي -ج

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

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

 محاورهم 

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

  
 التعليم والتعلم  طرائق    
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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

 صادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادةــ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على الم 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 

 ن الطلبة من القاء المحاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسةتمكي-1د

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

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 تخريج باحث في مجال اللغة العربية    -4د
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 البنية التحتية  .28

 متطلبات ومنطلقات يف النقد احلديث  / فائق مصطفى / وسامل احلمداين  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  جع الرئيسية ـ المرا2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

 قد الحديثــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في الن 1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرسينة 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 .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 لوبةالمط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القاء  // لمحة عن انقد العربي 2 1

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة انقد الحديث 2 2
مصادر دراسة النقد   2 3

 الحيث
// // // 

ان النقد الحديث في مك 2 4

 هذا الفترة
 // // // 

 // // //  ابرز نقاد واراهم 2 5
 // // //   موضوعات نقدية 2 6
نصوص نقدية  2 7

 وتحليلها
// // // 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 قـــويم العلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والت  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / الرتبية طوز خورماتوةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 8/6/2021اتريخ ملء امللف :     

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

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 رنامج األكاديمي وصف الب       

 

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

 

 يت جامعة  تكر المؤسسة التعليمية .71

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 االدب الحديث الشعر

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .76

المؤثرات الخارجية  .77

 األخرى 
 

 8/6/2021  تاريخ إعداد الوصف .78

 أهداف البرنامج األكاديمي .79

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

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

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

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

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

 من حيث االغراض والمضمون  ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد 6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .80

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

    لالدب العربية بشكل عام واالدب الحديث  بشكل خاص

وق النصوص االدبية وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم عل تحليل تذ-2أ

 النصوص وفهمها

التعريف بالشعر الحديث واهميته  وشعرائه  وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة األدبية  -3أ

 للموضوعات في مجال الدراسة
 مكنهم من فهم العلوم اآلخرى تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي ت-4أ
 تمكين الطلبة من معرفة العالقة بين موضوعات االدب الحديث والعلوم األخرى -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

أمتالك المقدرة األدبية على تحليل النصوص وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم  – 1ب 

 دبية شعرا ونثراالمعنى الحقيقي للنصوص اال

 تربية ملكة تذوق النصوص األدبية  – 2ب 

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 المهارات

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

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

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

 الب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه محاولة ايجاد عالقة بين الط-3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثال الشعر الحر 
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 بأنواعها والنثر ...

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 

 

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

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ة مناسبة الدراك الطلبة ــ محاولة وضع مناهج دراسي 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
 تعلق بموضوع المادةــ درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي ت 2
 ــ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية 3

 بنية البرنامج .81

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

     نظري      

 داليوج ساعة  50 االدب الحديث الشعر 321ALAn االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .82

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

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .84
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ـ شبكة  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3 ــ املكتبات  2ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة بتاريخ نشأة البالغة   1
 املعلومات على االنرتنيت 
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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 رراسم المق 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  االدب الحديث

 الشعر
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية / طوز خورماتو / جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .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

 8/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 ــ التعريف ابالدب احلديث وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 د مدة االدب يف العصر احلديثــ حتدي2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

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

 ـ تكوين اللغة للنصوص قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي نقدي بلغة بشعرية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة االدب احلديث 7

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 ـ بيان عالقة القائمة بني الشعر احلديث  والقدمي8
 ــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال الشعر 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30

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

 لنصوص الشعرية وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منهتذوق ا-2أ

 التعريف باهم الشعراء واهم علماء الذين وقف عنده والبديع واهم علمائه -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة بين الشعر والعصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك المقدرة االدبية على تحليل النصوص الشعرية – 1ب

 تربية ملكة تذوق النصوص الشعرية – 2ب

 حل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالب – 3ب

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4ب

 التعليم والتعلم  طرائق     

 

 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      

 فصليةاالختيارات التحريرية اليومية والشهرية وال

 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  بالغية مهارات -2ج

 محاورهم 

  يجاد عالقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيا لديه محاولة ا-3ج

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

 المهارات

 قية داخل القاعة الدراســ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبي 2

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

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 
 نقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المالتأهيلية العامة و المهارات -د 

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

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

 تطوير الذات عند الطلبة بعد التخرج -3د

 ث في مجال اللغة العربية تخريج باح   -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .32

 ه / فائق مصطفى / وسامل احلمداين يف الشعر ونثر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
// 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

 مكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر في االدب الحديثــ الرجوع الى ال 1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرسينة 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 .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن االدب  2 1

 العربي
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة االدب الحديث 2 2
مصادر دراسة   2 3

 البالغة
// // // 

مكان الشعر في هذا  2 4

 الفترة
 // // // 

 // // //  الشعر وابرز الشعراء 2 5
 // // //   موضوعات شعرية 2 6
 // // // ابرز الشعراء 2 7
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 لبـحث العلميوزارة التعليم العالي وا  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية الرتبية/ طوز خورماتو:  ة/ املعهدالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي :أ.م.د. هناد علي شفيق سما                         أ.م.د. وعد دليان انور : رئيس القسم سما   

 2018/ 23/12 التاريخ:                                   2018/ 23/12:  لتاريخ  ا    
 

                                                                                                                                 
   
 

                                                                            
    

 ف من قبل دقـق املل    
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

 مصادقة السيد العميد                                                                                    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .85

 كلية التربية  / المركز  علميالقسم ال .86

او اسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
 ة  قسم اللغة العربية/ كلية التربي

 بكالوريوس في اللغة العربية وادابها اسم الشهادة النهائية  .88

  :النظام الدراسي  .89
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام الستوي

 اعتماد معايير االتحاد للجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .90

المؤثرات الخارجية  .91

 األخرى 
 وزارة التربية / ومؤسسات اخرى في الدولة

 10/6/2021 داد الوصف تاريخ إع .92

: اعالء افضل المستويات العلمية والتربوية لخدمة المجتمع وتوصيل  أهداف البرنامج األكاديمي .93

 الرسالة التربوية المطلوبة.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .94

  االهداف المعرفية  - خ
       افكار الطلبة وتمكينهم من هذه المادة ايصال مادة النحو الى -1أ

 اعداد الطلبة من الجانبين النفسي والتربوي للتدريس في الدارس الثانوية-2أ

 اعداد الطلبة  لتدريس مادة النحو  -3أ
 اعداد الطلبة اليصال القواعد النحوية بصورة صحيحة الى الطلبة في المدارس الثانوية -4أ
 ةضبط القواعد النحوي -5أ
 تصحيح االخطاء النحوية عند الطلبة اثناء التكلم-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 يطبق نظريات التعلم في المواقف التعليمية – 1ب 

 الربط بين المعرفتين النظري والتطبيقي داخل الصف – 2ب 

 الحد من تقليل النسيان لدى الطالب - 3ب 

 
 علم طرائق التعليم والت     

 ـ تزويد الطلبة باالساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاء1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب والمناقشة2

 ـ زيارة المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطالب للحصول على المعلومات3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 عتبار المواظبة والمشاركة اليومية% امتحانات فصلية مع االخذ بنظر اال50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي50ـ 2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تحليل عدد من االراء واالقوال النحوية والترجيح بينها  -1ج         

 التوازن بين اقوال النحويين القدماء والمحدثين -2ج

 وتوجيهها تقييم عدد من االختبارات النحوية -3ج

 بيان سبب اشتهار بعض االراء النحوية  وبروز نحاة في عصر من العصور  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 كيل حلفات نقاشية بين الطلبة .ـ تش4
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 طرائق التقييم    

 ـ اثارة عنصر التحفيز بين الطلبة من خالل مكافئة المتقدم بالدرجات1

 ـ احتساب االجابة الصحيحة كاجابة نموذجية معتمدة في االمتحان اليومي او النهائي2

 سمـ دعم الطلبة الذين لديهم كفاءة جيدة بما يتالءم ومتطلبات الق3

 

 

 
 

 

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

 القدرة على استيعاب المعلومات والمخرجات النحوية  ضمن مجال التخصص  -1د

 القدرة على التحليل  في النصوص النحوية -2د

 ير ذاتهم في مجال تخصصهماعداد طلبة يمتلكون القابلية على تطو-3د

 امتالك الطلبة القابلية في ايصال المعلومات الى المتلقي ف مجال تخصصهم-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 ـ تزويد الطلبة باالساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاء1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب والمناقشة2

 المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطالب للحصول على المعلومات ـ زيارة3

 

 

 

 

  

 
 طرائق التقييم          

 % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي50ـ 2
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  بنية البرنامج  .95

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رر أو المساقرمز المق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

( ساعة 96)  النحو  المرحلة الرابعة

سنويا بواقع     

( ساعة 3) 

 اسبوعيا

 ال يوجد

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .96

 ة واجتهاهتمـ البد للمنهج ان يراعي ميول الطلب1
 ـ موافقة املنهج وتكبفه مع حاضر الطلبة ومستقبلهم .2
 ـ اتثر الطالب بشخصية التدريسي لذلك البد ان يكون التدريسي متمكنا يف مادته3
 ـ حتديث اخلطط الدورية السنوية4
 
 
 
 
 

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

 ـ القبول املركزي1
 ـ رغبة الطالب2
 ـ املعدل التنافسي بني االقسام3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .98

 ـ الكتب ، الدورايت ، الرسائل واالطاريح اجلامعية1
 ـ شبكة املعلومات الدولية 2
 ـ اخلربة الشخصية للقائم بتدريس املقرر3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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  )لمنقولةا

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * *  * * * * * * * اساسي النحو  الرابعة

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 أ.م.د. وعد دليان انور

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/ وزارة التعلم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .49

  كلية التربية / قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .50

  اسم / رمز المقرر .51

 طلبة المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .52

 السنوي الفصل / السنة .53

 ( ساعات 3( ساعة / بواقع ) 96)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

 10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56
 ـ اعداد الطلبة لتدريس مادة النحو1

 ـ اعداد باحثين علميين في مجال البحث في مادة النحو2

 ـ اجراء البحوث والتقارير في مادة النحو3
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف مفهوم عدد من القواعد النحوية الخاصة بموضوعات النحو المقررة -1أ

 يبين اهمية دراسة النحو العربي -2أ

  يحدد اهداف الدراسة لهذا المقرر) النحو( -3أ
 اسة النحويميز بين اهداف در -4أ
 يوضع خصائص دراسة هذه المادة -5أ
   يحدد الخصائص المهمة والواجب تسليط الضوء عليها ضمن دراسة مادة النحو -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتب ورقة بحثية وكتابة بحوث ودراسات متخصصة في موضوعات النحو العربي– 1ب

اة وما يرد من مصطلحات نحوية وقواعد عامة وخاصة وذلك بما حفظ عدد من االعالم النح – 2ب

 يالئم طبية الدرس

 تعلم طرائق تدريس مادة النحو  - 3ب

    الوقوف على الخالفات النحوية وبيان المرجح منها  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ المحاضرة المعدلة1

 ـ المناقشة2

 ـ االستجواب 3

 ـ العصف الذهني4

 السئلة التحفيزية ـ ا5

 

 

 
 طرائق التقييم      

 % امتحانات فصلية ويؤخذ بنظر االعتبار المواظبة  اليومية50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الثاني5ـ 2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التعريف باثر الدارسين والباحثين في دراسة في دراسة عدد من الموضوعات النحوية -1ج

 بدي االهتمام الفاعل بدراسة مادة النحوي -2ج

 تنمية االتجاهات االيجابية نحو عملية التعلم -3ج

   تعديل االتجاهات السلبية في عملية التعلم والتعليم بما يخص لمقرر -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 ـ االسئلة المتشعبة في االختصاص3ـ المناقشة 2ـ العصف الذهني 1
 

 التقييم طرائق    

 

 المكافئة والتحفيز في رفع المنويات من خالل الدرجات المحتسبة ضمن التقييم اليومي

 

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

 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتها -1د

 العلمية واالدبية عن طريق الكتب والدورياتاالطالع على المستجدات  -2د

االطالع المتواصل على شبكة  المعلومات مع ذوي االختصاص الدقيق بدافع تطوير المعرفة  -3د

 والمعلومات الشخصية

    -4د
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 بنية المقرر .35

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

/ 6/10االسبوع االول 

2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين

 ـ عرض تقييمي1 باب النداء

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 لمحاضرةاثناء ا

 االسبوع الثاني

13/10 /2018  
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـعرض تفييمي1 تتمة باب النداء

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

تهم في ومشركا

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالث

20/10 /2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 االختصاص

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـحضور 2

الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الرابع

27 /10/2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تطبيقات على 

االختصاص 

 والنداء

 يميـ عرض تقي1

 ـ مناقشة وحوار2

بارات ـ اخت1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الخامس

3/11 /2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

االغراء 

 والتحذير
 عرض تقييميـ 1

 ة وحوارـ مناقش2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة 

 االسبوع السادس

10 /11/2018  
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

 تقييميـ عرض 1 اسماء االفعال

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1
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وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع السابع

17 /11 /2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

لذي االسم ا

 الينصرف
 ـ عرض قييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثامن

24 /11 /1018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

ة وتكلما ونقل هذه المعرف

 لالخرين 

تتمة االسم الذي 

 ال ينصرف
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع التاسع

1/12 /201 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

اعراب الفعل 

 المضارع
 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع العاشر 

8/11/2018 
تقييم مدى فهم  3

الموضوعات االدبية 

 السابقة

جزم الفعل 

 المضارع
 ـ عرض تقييمي1

 وحوارـ مناقشة 2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الحادي عشر 

15/11/2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ادوات الشرط 

 الجازمة
 عرض تقييمي ـ1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثاني عشر

22/11/2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

فصل في لو 

 ولوال ولوما
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 
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وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثالث 

 29/11/2018عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

ل هذه المعرفة وتكلما ونق

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 العدد

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 

االسبوع الرابع 

 5/1/2019عشر

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

  ادراكها

تطبيقات على 

 العدد
 ـ عرض تقييمي1

 شة وحوارـ مناق2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الخامس 

 12/1/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 قييميـ عرض ت1 تطبيقات عامة

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع السادس 

 19/11/2019عشر
تفويم مدى فهم  3

الموضوعات السابقة 

  نظريا

 ـ عرض تقييمي1 الجملة واقسامها

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 حاضرةاثناء الم

 
 

االسبوع السابع 

 26/1/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تتمة الجملة 

 واقسامها
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

 حضور الطلبة

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثامن 

 2/2/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

عطلة نصف 

 السنة
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار 2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2 شفهية

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 
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وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 اثناء المحاضرة

االسبوع التاسع 

 16/2/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

الجمل التي 

المحل لها من 

 االعراب

 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع 

/10/2العشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 يميـ عرض تقي1 التطبيق

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الحادي 

/10/4والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

نحوي  تحليل

لنماذج مختارة 

 من القران الكريم

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثاني 

/17/4والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

كة  فهما وتحويلها الى مل

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 تحليل نحوي عام

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثالث 

/24/4والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ابها ادراكها واستيع

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي 1 الحكاية

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الرابع 

/1/5والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

دراكها واستيعابها ا

وتحويلها الى ملكة  فهما 

تتمة موضوع 

 الحكاية
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 
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 البنية التحتية  .36

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

اهم الكتب ضمن االختصاص واليت تكون ذات اسلوب اكادميي مفهوم وغري  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 معقد

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( تقارير ,.... المجالت العلمية , ال) 
 يوصي ببعض الكتب والرسائل واالطاريح اليت تتضمن مفردات املقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
املكتبة النحوية ضمن االنرتيت واليت تشمل كل ما يتعلق ابملقرر وبشكل 

 تفصيلي دقيق وموضح

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

   

 ي بالجوانب التطبيقية التي تخص مهنة التعليماثراء المقررالدرس

 

 

 
 

 

 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الخامس 

/8/5والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع  3

وتطبيقيا  وفهمه نظريا

وقدرتهم على ادراكها 

واستيعابها وتحويلها الى 

ملكة  فهما وتكلما ونقل هذه 

  المعرفة لالخرين

تطبيقات على 

 موضوع الحكاية
 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع السادس 

/15/5والعشرون

2019 

الطلبة لهذا  ضبط 3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تطبيقات عامة 

على 

الموضوعات 

 كلها

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية الرتبية/ طوز خورماتو:  ة/ املعهدالكلي   

 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    ي شفيقاملعاون العلمي :أ.م.د. هناد عل سما                         أ.م.د. وعد دليان انور : رئيس القسم سما   

 2018/ 23/12 التاريخ:                                   2018/ 23/12:  لتاريخ  ا    
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 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

 مصادقة السيد العميد                                                                                    
                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة تكريت / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .99

 كلية التربية  / المركز  علميالقسم ال .100

او اسم البرنامج األكاديمي  .101

 المهني 
 قسم اللغة العربية/ كلية التربية  

 بكالوريوس في اللغة العربية وادابها اسم الشهادة النهائية  .102

  :النظام الدراسي  .103
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام الستوي

 ربيةاعتماد معايير االتحاد للجامعات الع المعتمد   برنامج االعتماد .104

المؤثرات الخارجية  .105

 األخرى 
 وزارة التربية / ومؤسسات اخرى في الدولة

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .106

: اعالء افضل المستويات العلمية والتربوية لخدمة المجتمع وتوصيل  أهداف البرنامج األكاديمي .107

 الرسالة التربوية المطلوبة.
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 وبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطل برنامجمخرجات ال  .108

  االهداف المعرفية  - د
       ايصال مادة النحو الى افكار الطلبة وتمكينهم من هذه المادة -1أ

 اعداد الطلبة من الجانبين النفسي والتربوي للتدريس في الدارس الثانوية-2أ

 اعداد الطلبة  لتدريس مادة النحو  -3أ
 لقواعد النحوية بصورة صحيحة الى الطلبة في المدارس الثانويةاعداد الطلبة اليصال ا -4أ
 ضبط القواعد النحوية -5أ
 تصحيح االخطاء النحوية عند الطلبة اثناء التكلم-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 يطبق نظريات التعلم في المواقف التعليمية – 1ب 

 طبيقي داخل الصفالربط بين المعرفتين النظري والت – 2ب 

 الحد من تقليل النسيان لدى الطالب - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ تزويد الطلبة باالساسيات وفق طريقتي المحاضرة وااللقاء1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب والمناقشة2

 ول على المعلوماتـ زيارة المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطالب للحص3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الدراسي50ـ 2
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تحليل عدد من االراء واالقوال النحوية والترجيح بينها  -1ج         

 التوازن بين اقوال النحويين القدماء والمحدثين -2ج

 تقييم عدد من االختبارات النحوية وتوجيهها -3ج

 بيان سبب اشتهار بعض االراء النحوية  وبروز نحاة في عصر من العصور  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 وعات المدروسةـ اظهار اهمية المحاضرة عن طريق عمل تقارير من فبل الطلبة في الموض1

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

 ـ تشكيل حلفات نقاشية بين الطلبة .4

 

 

 
 طرائق التقييم    

 ـ اثارة عنصر التحفيز بين الطلبة من خالل مكافئة المتقدم بالدرجات1

 ن اليومي او النهائيـ احتساب االجابة الصحيحة كاجابة نموذجية معتمدة في االمتحا2

 ـ دعم الطلبة الذين لديهم كفاءة جيدة بما يتالءم ومتطلبات القسم3

 

 

 
 

 

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

 القدرة على استيعاب المعلومات والمخرجات النحوية  ضمن مجال التخصص  -1د

 القدرة على التحليل  في النصوص النحوية -2د

 اعداد طلبة يمتلكون القابلية على تطوير ذاتهم في مجال تخصصهم-3د

 امتالك الطلبة القابلية في ايصال المعلومات الى المتلقي ف مجال تخصصهم-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 رة وااللقاءـ تزويد الطلبة باالساسيات وفق طريقتي المحاض1

 ـ  توضيح المواد الدراسية من خالل طريقة االستجواب والمناقشة2

 ـ زيارة المكتبات والشبكات العالمية من قبل الطالب للحصول على المعلومات3

 

 

 

 

  

 
 طرائق التقييم          
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 % امتحانات فصلية مع االخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة اليومية50ـ 1

 ختبارات نهاية الفصل الدراسي% ا50ـ 2

 

  

 

 

 
 
 

  بنية البرنامج  .109

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

 عملي     نظري      

( ساعة 96)  النحو  المرحلة الرابعة

سنويا بواقع     

( ساعة 3) 

 اسبوعيا

 ال يوجد

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .110

 ـ البد للمنهج ان يراعي ميول الطلبة واجتهاهتم1
 ـ موافقة املنهج وتكبفه مع حاضر الطلبة ومستقبلهم .2
 ـ اتثر الطالب بشخصية التدريسي لذلك البد ان يكون التدريسي متمكنا يف مادته3
 ـ حتديث اخلطط الدورية السنوية4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعيار القبول مع .111

 ـ القبول املركزي1
 ـ رغبة الطالب2
 ـ املعدل التنافسي بني االقسام3
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .112

 ـ الكتب ، الدورايت ، الرسائل واالطاريح اجلامعية1
 ـ شبكة املعلومات الدولية 2
 للقائم بتدريس املقرر ـ اخلربة الشخصية3
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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
 يةراتالمهااألهداف  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

 * * * * * * * *  * * * * * * * اساسي النحو  الرابعة
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 نموذج وصف المقرر

 أ.م.د. وعد دليان انور

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/ وزارة التعلم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .57

  سم اللغة العربيةكلية التربية / ق   / المركز علمي القسم ال .58

  اسم / رمز المقرر .59

 طلبة المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .60

 السنوي الفصل / السنة .61

 ( ساعات 3( ساعة / بواقع ) 96)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64
 ـ اعداد الطلبة لتدريس مادة النحو1

 حثين علميين في مجال البحث في مادة النحوـ اعداد با2

 ـ اجراء البحوث والتقارير في مادة النحو3
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف مفهوم عدد من القواعد النحوية الخاصة بموضوعات النحو المقررة -1أ

 ة النحو العربييبين اهمية دراس -2أ

  يحدد اهداف الدراسة لهذا المقرر) النحو( -3أ
 يميز بين اهداف دراسة النحو -4أ
 يوضع خصائص دراسة هذه المادة -5أ
   يحدد الخصائص المهمة والواجب تسليط الضوء عليها ضمن دراسة مادة النحو -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وكتابة بحوث ودراسات متخصصة في موضوعات النحو العربي يكتب ورقة بحثية– 1ب

حفظ عدد من االعالم النحاة وما يرد من مصطلحات نحوية وقواعد عامة وخاصة وذلك بما  – 2ب

 يالئم طبية الدرس

 تعلم طرائق تدريس مادة النحو  - 3ب

    الوقوف على الخالفات النحوية وبيان المرجح منها  -4ب
 ليم والتعلم طرائق التع     

 ـ المحاضرة المعدلة1

 ـ المناقشة2

 ـ االستجواب 3

 ـ العصف الذهني4

 ـ االسئلة التحفيزية 5

 

 

 
 طرائق التقييم      

 % امتحانات فصلية ويؤخذ بنظر االعتبار المواظبة  اليومية50ـ 1

 % اختبارات نهاية الفصل الثاني5ـ 2

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التعريف باثر الدارسين والباحثين في دراسة في دراسة عدد من الموضوعات النحوية -1ج

 يبدي االهتمام الفاعل بدراسة مادة النحو -2ج

 تنمية االتجاهات االيجابية نحو عملية التعلم -3ج

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

  
 التعلم طرائق التعليم و    

 ـ االسئلة المتشعبة في االختصاص3ـ المناقشة 2ـ العصف الذهني 1
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 طرائق التقييم    

 

 المكافئة والتحفيز في رفع المنويات من خالل الدرجات المحتسبة ضمن التقييم اليومي

 

 
 التطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مراجعة الخطوات السابقة ومخرجاتها -1د

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

االطالع المتواصل على شبكة  المعلومات مع ذوي االختصاص الدقيق بدافع تطوير المعرفة  -3د

 والمعلومات الشخصية

    -4د
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 بنية المقرر .39

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة ساعاتال األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

/ 6/10االسبوع االول 

2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين

 رض تقييميـ ع1 باب النداء

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثاني

13/10 /2018  
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـعرض تفييمي1 باب النداء تتمة

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـ حضور 2

الطلبة 

ومشركاتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثالث

20/10 /2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 االختصاص

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

 شفهية

ـحضور 2

الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الرابع

27 /10/2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

معرفة وتكلما ونقل هذه ال

 لالخرين 

تطبيقات على 

االختصاص 

 والنداء

 يميـ عرض تقي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الخامس

3/11 /2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

ة  فهما وتحويلها الى ملك

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

االغراء 

 والتحذير
 عرض تقييميـ 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة 

 االسبوع السادس

10 /11/2018  
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ا ادراكها واستيعابه

 ـ عرض تقييمي1 اسماء االفعال

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 
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وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع السابع

17 /11 /2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

اكها واستيعابها ادر

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

االسم الذي 

 الينصرف
 ـ عرض قييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثامن

24 /11 /1018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

يا وقدرتهم على وتطبيق

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تتمة االسم الذي 

 ال ينصرف
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع التاسع

1/12 /201 
ضبط الطلبة لهذا  3

ضوع وفهمه نظريا المو

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

اعراب الفعل 

 المضارع
 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع العاشر 

8/11/2018 
ييم مدى فهم تق 3

الموضوعات االدبية 

 السابقة

جزم الفعل 

 المضارع
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الحادي عشر 

15/11/2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

 ادراكها واستيعابها

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ادوات الشرط 

 الجازمة
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 االسبوع الثاني عشر

22/11/2018 
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

على وتطبيقيا وقدرتهم 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

فصل في لو 

 ولوال ولوما
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

ـ اختبارات 1 ـ عرض تقييمي1 العددضبط الطلبة لهذا  3االسبوع الثالث 
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نظريا الموضوع وفهمه  29/11/2018عشر

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

ـ 2شفهية  ـ مناقشة وحوار2

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 

االسبوع الرابع 

 5/1/2019عشر

ضبط الطلبة لهذا  3

فهمه نظريا الموضوع و

وتطبيقيا وقدرتهم على 

  ادراكها

تطبيقات على 

 العدد
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الخامس 

 12/1/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ا ادراكها واستيعابه

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 تطبيقات عامة

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع السادس 

 19/11/2019عشر
تفويم مدى فهم  3

الموضوعات السابقة 

  نظريا

 ض تقييميـ عر1 الجملة واقسامها

 ـ مناقشة وحوار2

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

 
 

االسبوع السابع 

 26/1/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

الجملة  تتمة

 واقسامها
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثامن 

 2/2/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

لمعرفة وتكلما ونقل هذه ا

 لالخرين 

عطلة نصف 

 السنة
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار 2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع التاسع 

 16/2/2019عشر
ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

الجمل التي 

المحل لها من 

 االعراب

 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 
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وتحويلها الى ملكة  فهما 

تكلما ونقل هذه المعرفة و

 لالخرين 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع 

/10/2العشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ابها ادراكها واستيع

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 التطبيق

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الحادي 

/10/4والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

دراكها واستيعابها ا

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تحليل نحوي 

لنماذج مختارة 

 من القران الكريم

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثاني 

/17/4والعشرون

2019 

لهذا ضبط الطلبة  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي1 تحليل نحوي عام

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

االسبوع الثالث 

/24/4والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

 ـ عرض تقييمي 1 الحكاية

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة

بع االسبوع الرا

/1/5والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تتمة موضوع 

 الحكاية
 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 المحاضرة اثناء

االسبوع الخامس 

/8/5والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع  3

وفهمه نظريا وتطبيقيا 

وقدرتهم على ادراكها 

واستيعابها وتحويلها الى 

ملكة  فهما وتكلما ونقل هذه 

  المعرفة لالخرين

تطبيقات على 

 موضوع الحكاية
 ـ عرض تقييمي 1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

 ـ2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة
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 البنية التحتية  .40

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

غري اهم الكتب ضمن االختصاص واليت تكون ذات اسلوب اكادميي مفهوم و  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 معقد

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ملقرر وبشكل املكتبة النحوية ضمن االنرتيت واليت تشمل كل ما يتعلق اب

 تفصيلي دقيق وموضح

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

   

 اثراء المقررالدرسي بالجوانب التطبيقية التي تخص مهنة التعليم

 

 

 
 

 

االسبوع السادس 

/15/5والعشرون

2019 

ضبط الطلبة لهذا  3

الموضوع وفهمه نظريا 

وتطبيقيا وقدرتهم على 

ادراكها واستيعابها 

وتحويلها الى ملكة  فهما 

وتكلما ونقل هذه المعرفة 

 لالخرين 

تطبيقات عامة 

على 

الموضوعات 

 كلها

 ـ عرض تقييمي1

 ـ مناقشة وحوار2

 

ـ اختبارات 1

ـ 2شفهية 

حضور الطلبة 

ومشاركتهم في 

 اثناء المحاضرة


