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 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     
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 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامع شعبة     
 واألداء اجلامع :ضمان اجلودة  شعبة اسم ملير    
                   استاريخ         
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 وصف البرنامج األكاديمي        
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األكادمي  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص اسربانمج وخمرجات استعلم املتوقعة من اسطاسب حتقيقها  يوفر وصف اسربانمج
 مربهناً عما إذا كان قل حقق االستفادة اسقصوى من اسفرص املتاحة . ويصاحبه وصف سكل مقرر ضمن اسربانمج

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 لعربيةاللغة ا / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االدب االندلسي

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

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

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

 ــ تعريف طلبة المرحلة الثالثة بمفهوم االدب االندلسي والعصور الذي مرة به تلك الفترة . 5

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

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  - أ
معرفة تاريخ األدب شعره ونثره وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار  -1أ

    الفكري لألدب العربي بشكل عام واألدباألندلسي بشكل خاص

عل تحليل ين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم تذوق النصوص األدبية وتمك-2أ

 النصوص وفهمها

التعريف بشعراء العصر وكتابهم وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة األدبية للموضوعات  -3أ

 مجال الدراسة
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم اآلخرى -4أ
 ن الطلبة من معرفة العالقة بين موضوعات األدب والعلوم األخرىتمكي -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 المعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية

 األدبية  تربية ملكة تذوق النصوص – 2ب 

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 المهارات

 ات تطبيقية داخل القاعة الدراستطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاضرــ  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 

 
 مية .الوجدانية والقي األهداف -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

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من الشعر في هذا العصر

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االسئلة المباشرة : اختبار الكتاب المفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة صغيرة 
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 .الشخصي(بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

           

 

 نطبق الي                                                

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة  1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 مشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندواتــ حث الطلبة على ال 3

 

 
 طرائق التقييم          

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

 برنامجبنية ال .11

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

     نظري      

   االدب االندلسي 321ALAn الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 
 
 
 
 

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

 عليم العايل والبحث العلمي قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة الت
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

 رة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية رات العامة االمه

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 االدب االندلسي                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

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

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 321ALAn اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(الدراسية عدد الساعات  .6

 10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ــ التعريف ابالدب االندلسي وظروفه التارخيية وعالقته ابألدب 1
 ــ حتديد مدة االدب االندلسي2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

 يب والوقوف على التميزه الفين ـ التعرف على خصوصية اللغة االدبية لكل اد 4

 ـ تكوين الفة للصوص قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي نقدي بلغة االدب6

 ـ االشاراة اىل رحالت االديب واسفاره واثرها يف ادبه 7

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

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

 ؛البرنامج.
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 ـ بيان عالقة الشعراء والكتاب ابلبارزين من اعالم السياسة واالدب8
 ي هبا مجال االديبــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوح 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة تاريخ االدب االندلسي شعره ونثره وتمكينالطلبة من الحصول على المعرفة والفهم-1أ

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

 وكتابهم  التعريف بشعراء العصر -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة االدب بالعلوم االخرى  -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك المقدرة االدبية على تحليل النصوص االدبية  – 1ب

 تربية ملكة تذوق النصوص االدبية – 2ب

 ل المشاكل العلمية المرتبط بالحالة النفسية من لدن الطالبح – 3ب

 افادة الطالب من المراجع الخارجية القريب من الموضوع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلبة 1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

 ة على المشاركة بالمحافل العلمية  ــ مؤتمرات محاضرات ـ ندواتــ حث الطلب 3

 

 
 طرائق التقييم      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ات المادة المدروسة تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوع -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

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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ضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ــ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والمو1

 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   

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية 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
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 البنية التحتية  .12

االدب االندلسي من الفتح حىت سقوط غرانطة ، منجد مصطفى هبجت ،  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 املختصاضافة اىل حماضرات التدريسي 

اتريخ االدب االندلسي د احسان عباس  ــ االدب االندلسي من الفتح حىت  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 سقوط اخلالفة د امحد هيكل ، فصول يف االدب االندلسي ، حكمة االوسي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اعداد نشاطات حبثية مصغرة تعتمداملصادر القدمية واملراجع احلديثة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االندلس لفظ ومعنى  لمحة عن االندلس 2 1

فئات المجتمع 

 االندلسي

القاء 

 المحاضرات

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
العصورة التاريخية  2 2

 في االندلس
االندلس منذ الفتح حتى 

 السقوط
// // 

مصادر دراسة االدب  2 3

 االندلسي
رق بين المصدر الف

والمراجع مع دراسة 

لمصادر االدب 

 االندلسي

// // 

مكان الشعر في  2 4

 االندلس 
مكانة الشعر في 

 االندلس واهميته 
// // 

الشعر االندلسي  2 5

وموضوعاته 

 وخصائصه

موضوعات الشعر 

 االندلسي 
// // 

االدب في عصر الوالة  2 6

والطوائف والمرابطين 

هم واالمارة ومعرفة ا

 شعرائهم 

طبيعة االدب في فترة 

الوالة والطوائف 

 والمرابطين واالمارة 

// // 

 // // ابن حزم حياته وشعره ابن حزم االندلسي 2 7
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

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

 ينةوالمصادر الرس ــ التواصل مع المراجع  2

 ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اللكترونية  3

 ــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة الدراسية عن طريق الرجوع الى المكتبة 4
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  جودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان ال

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية اسرتبية طوز خورماتو:  ة/ املعهلاسكلي   
 اسلغة اسعربية :    اسقيم اسعلم     
 6/6/2021 اتريخ ملء امللف :     

 
    :استوقيع   :                                                              استوقيع    
              املعاون اسعلم  : أ.م. د. هناد شفيق سما     وعل دسيان ادنور                           أ.م .د  : رئيس اسقيم سما   
            :                                              استاريخ:                                                           ستاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامع شعبة     
 واألداء اجلامع :ضمان اجلودة  شعبة اسم ملير    
                   استاريخ         
 استوقيع    
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         مصادقة اسييل اسعميل                                                                                                       

 
 

      

  وصف البرنامج األكاديمي       

 

يوفر وصف اسربانمج األكادمي  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص اسربانمج وخمرجات استعلم املتوقعة من اسطاسب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قل حقق االستفادة اسقصوى من اسفرص املتاحة . ويصاحبه وصف سكل مقرر ضمن اسربانمج

 

 كلية التربية طوز خورماتو  المؤسسة التعليمية .15

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 االرشاد التربوي والنفسي

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الوحدات المعتمد   برنامج االعتماد .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 

 6/6/2021 صف تاريخ إعداد الو .22

هناك هدف واحد وهو . اعداد مرشد تربوي ونفسي كفوءالى حد ما يتصف   أهداف البرنامج األكاديمي .23

 بمؤهالت اهمها  :  أ . ان يقدم خدمات االرشاد للمؤسسات  التربوية
في  ب. ان يتعامل مع المشكالت التربوية والنفسية بصورة فعالة   ج. القيام بتوظيف البرامج االرشادية

العملية التربوية  د. رصد وتشخيص المشكالت والظواهر النفسية في المحيط التربوي  ح.تقديم التوجيه 

 للطلبة وارشاد اسرهم  و. تقديم خدمات ااالرشاد للمؤسسات  االخرى ذات الحاجة
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

 : التعراف على االتي  لمعرفية االهداف ا - ب
     االرشاد التربوي والنفسي من حيث المفهوم واالسس والتطور واالهداف والمبررات    -1أ

 نظريات االارشاد والعالج النفسي وتوظيفها في العملية االرشادية -2أ

 العمليةاالرشادية في جميع مراحلها وتفصيالتها  -3أ
 البرامج االرشادية -4أ
 مشكالت التربوية النفسية ال -5أ
 التوجيه المهني -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 كيفية اجراء المقابلة االرشادية – 1ب 

 توظيف التطبيقات االرشادية المستقاة من نظريات االرشاد والعالج النفسي  – 2ب 

     التربوية كيفية تطبيق البرامج االرشادية والتربوية في العملية   - 3ب 

 كيفية التعامل مع المشكالت التربوية في محيط المدرسه واالسرة  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .محاضرات تسودها اسلوب ةالمناقشة والحوار1

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات التحريرة والشفوية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ساعدة الطالب على اكتساب الدور المناسب لمرشد تربوي ونفسيم -1ج         

 تنمية روح المساعدة بين الطالب-2ج

 تنمية المعرفة والتعمق في مجال االرشاد والنفسي-3ج

 -4ج   



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 المهارات االجتماعية -1د

 لغة الجسد -2د

 التلخيص -3د

 -4د   

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .25

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

 عملي     نظري      

  60 رشاد التربوي والنفسياال  الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .26

 
 
 
 
 
 

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

 
 .القبول املركزي  اليت تعده الوزارة  حسب شروط اليت تضعها1
 . معدل الطالب يف مرحلة االعدادية2
 قة االستعابية للقسم. الطا3
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28
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 .املصادر العلمية القدمية منها واحلديثه1
 . الكادر التدريسي2
 . املقرر الدراسي 3
 . التقريب بني املهارات  االكادميية والعلمية4
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 مخطط مهارات المنهج

 م الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعل

 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

رات األخرى المها )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

االرشاد   الثالثة

التربوي 

 والنفسي

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 بنية املقرر .10

 طريقة استقييم  طريقة استعليم اسم اسوحلة / أو املوضوع خمرجات استعلم املطلوبة 60 اسياعات 30 األسبوع

 اختبار شفوي احملاضرة  ما هية االرشاد واهلافها اسوريوس تربية علوم االدنيادنيةبك 2 االول

 تغذية راجعة احملاضرة االرشاد وعالقتها ابسعلوم االخرى = 2 اسثاين 

 اختبار تكويين احملاضرة اسطرائق االرشادية = 2 اسثاسث

 تغذية راجعة احملاضرة  االسس اسيت تقوم عليها االرشاد = 2 اسرابع

 اختبار شفوي احملاضرة  جماالت االرشاد اسنفي  واسرتبوي = 2 اخلامس

 تغذية راجعة احملاضرة  رشاد اسرتوي ومبادئهامربرات اال = 2 اسيادس

جماالت االرشاد غري اسعاديني  = 2 اسيابع
 واسفئات

 املنافية  احملاضرة 

 اختبار حتريري فصل  احملاضرة  دنظرايت االارشاد = 2 اسثامن
اجملاالت استطبيقية سنظرايت االرشاد  = 2 استاسع

 اسنفي 
 اختبار شفوي احملاضرة 

 = احملاضرة  جمال ارشاد اسكبار+ املراهقني = 2 اسعاشر
توظيف اسنظرايت يف اسعمليات  = 2 حادي عشر

 االرشادية
 = احملاضرة 

خطوات اسعالج وفق دنظرية استحليل  = 2 اسثاين عشر
 اسنفي 

 = احملاضرة 

اسنظرية اسوجودية وكيفيةتوظيفها يف  = 2 اسثاسث عشر
 اسعملية االرشادية

 اجعةتغذية ر  احملاضرة 

 اختبار شفوي احملاضرة  هلاف ااالرشاد يف دنظية اسذاتا = 2 اسرابع عشر
وسائل مجع املعلومات اسالزمة  = 2 اخلامس عشر

 سالرشاد
 = احملاضرة 

اهم اسقواعل اسيت يتعبها املرشل اثناء  = 2 اسيادس عشر
 املقابلة

 = احملاضرة 

 اختبار تكويين حملاضرةا  االرشاد واستوجيه يف امللرسة = 2 اسيابع عشر
شكالت اسيت يتناواها االرشاد امل = 2 اسثامن عشر

 اسرتبوي
 = احملاضرة 

 = احملاضرة  اسصحة اسنفيية = 2 استاسع عشر
 = احملاضرة  اسيلوك اسشاذ = 2 اسعشرون

 اختبار حتريري احملاضرة  اسيلوك اسيوي = 2 حادي وعشرون

 اختبار تكويين احملاضرة  ييةمناهج اسصحة اسنف = 2 اثين وعشرون
 = احملاضرة  استوافق مفتاح اسيعادة  = 2 اثسث وعشرون
 اختبار شفوي احملاضرة  االزمات اسنفيية = 2 رابع وعشرون

 = احملاضرة  االحباط = 2 خامس وعشرون
توجيهات اسعامة سلمحافظة على  = 2 سادس وعشرون

 اسصحة اسنفيية
 = احملاضرة 
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 بنية التحتية ال .14

 كتب يف العلم النفس الرتبوي 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 

.... 
 مواقع االنرتنت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 = احملاضرة  االاسيات اسعقلية اسلفاعية = 2 سابع وعشرون
 = احملاضرة دور املرشل يف جمال اسصحة واستوافق = 2 اثمن وعشرون

اخلصائص اسشخصية املتمثلة  = 2 اتسع وعشرون
 ابسصحة اسنفيية

 اختبار حتريري احملاضرة

 اختبار شفوي احملاضرة منظور االرشاد يف اسلين االسالم  = 2 ثالثون
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / اسرتبية طوز خورماتوةاسكلي   
 سعربيةاسلغة ا:    اسقيم اسعلم     
 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   استوقيع   :                                                              استوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق املعاون اسعلم  : سما                      أ.م.د. وعل دسيان ادنور    : رئيس اسقيم سما   
 :                                                         استاريخ:                                                           ستاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ن اجلودة واألداء اجلامع ضماشعبة     
 واألداء اجلامع :ضمان اجلودة  شعبة اسم ملير    
                   استاريخ         
 استوقيع    
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         مصادقة اسييل اسعميل                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف اسربانمج األكادمي  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص اسربانمج وخمرجات استعلم املتوقعة من اسطاسب حتقيقها 
 ان قل حقق االستفادة اسقصوى من اسفرص املتاحة . ويصاحبه وصف سكل مقرر ضمن اسربانمجمربهناً عما إذا ك

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .29

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .30

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 النقد العربي القديم

 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

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

 قافي المتنوعالث
 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

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

 ة المرحلة االولى بمفهوم االدب الجاهلي الذي مرة به تلك الفترة .ــ تعريف طلب 5
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 ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغراض والمضمون  6

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  - ت
وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري بعلوم  معرفة النقد العربي القديم -1أ

    اللغة بشكل عام والنقد القديم بشكل خاص

 تذوق النقد القديم وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على تحليل ودراسته-2أ

لطلبة من الحصول على المعرفة اللغوية التعريف بالنقد القديم واهميته  وعلمائه  وتمكين ا -3أ

 للموضوعات في مجال الدراسة
 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 

المقدرة النقد العربي على فهم النص وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم  أمتالك – 1ب 

 المعنى الحقيقي للنصوص النقدية

 تربية ملكة تذوق خاصة بعلوم متنوعة – 2ب 

       حل المشاكل والصعوبات الناتج من الحالة النفسية  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

قواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها ــ تزويد الطلبة بال1

 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      

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

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

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

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

    
 طرائق التعليم والتعلم     
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عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثال النصوص 

 جاهلي في جميع العصور االدبية  ...االدب ال

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 

 

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

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة 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          

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

 بنية البرنامج .39

 الساعات المعتمدة           قرر أو المساقاسم الم رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

     نظري      

  ساعة 50 النقد العربي القديم 321ALAn االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .40

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

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در المعلومات عن البرنامجأهم مصا .42
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ـ شبكة املعلومات  4ــ االطالع على جتارب اجلامعات االخر  3ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة ابلنقد العريب   ــ املكتبات  1
 على االنرتنيت 
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 مخطط مهارات المنهج

 رنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من الب

 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

لقة بقابلية التوظيف المتع

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn اساسي النقد العربي                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 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

  10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 ــ التعريف ابلنقد العريب وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري النقد العريب ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

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

 اللغة ابلنقدية يف  قراءة وفهما وتذوقا ـ تكوين  5

 ــ تكوين وعي  بلغة قواعدية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة النقد  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 

 ؛لبرنامج.ا
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 ـ بيان عالقة القائمة بني النقد والعلوم االخر ك النحو8
 ــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال النقد 9

 يم والتعلم والتقييموطرائق التعل مقررات المخرج .16

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

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

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

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1ب

 العربيةتربية ملكة تذوق المميزات العروض في الجملة  – 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

 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

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نهم وبين موضوعات المادة المدروسة تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بي -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

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها  ــ تزويد الطلبة بالقواعد1

 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    

 

 االختيارات التحريرية اليومية والشهرية والفصلية

 االختيارات الشفهية 

 انجاز التقارير

 

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

 دة محل الدراسةتمكين الطلبة من القاء المحاضرات تطبيقية في الما-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  .18

 حماضرات يف النقد العريب / ابتسام صفار مرهون واخرون ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // ر(  )المصادـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر بالنقد العربي 1

 ل مع المراجع  والمصادر الرسينةــ التواص 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 .17

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن تاريخ النقد  2 1

 العربي
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

التفاعل مع 

 الموضوع 
 // // //  نشأة النقد العربي 2 2
مصادر خاصة بالنقد   2 3

 العربي
// // // 

ابرز النقد العرب ك  2 4

مة جاحظ ابن سالم قدا

 بن جعفر

 // // // 

 // // //  النظرية النقدية 2 5
االراء النقدية النابغة  2 6

 وسوق عكاظ
  // // // 

 // // // السرقات النقدية 2 7
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  ة ضمان الجودة واالعتماد األكاديميدائر 

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
  / اسرتبية طوز خورماتوةاسكلي   
 اسلغة اسعربية:    اسقيم اسعلم     
 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   استوقيع   :                                                              استوقيع    
                   أ.م.د هناد عل  شفيق املعاون اسعلم  : سما                      أ.م.د. وعل دسيان ادنور    : رئيس اسقيم سما   

       :                                                   استاريخ:                                                           ستاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامع شعبة     
 واألداء اجلامع :ضمان اجلودة  شعبة اسم ملير    
                   استاريخ         
 استوقيع    
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         مصادقة اسييل اسعميل                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

فر وصف اسربانمج األكادمي  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص اسربانمج وخمرجات استعلم املتوقعة من اسطاسب حتقيقها يو 
 مربهناً عما إذا كان قل حقق االستفادة اسقصوى من اسفرص املتاحة . ويصاحبه وصف سكل مقرر ضمن اسربانمج

 

 جامعة  تكريت  المؤسسة التعليمية .43

 اللغة العربية المركز /  علميالقسم ال .44

او اسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
 النقد العربي القديم

 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

 البرنامج األكاديميأهداف  .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

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

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

 ــ تعريف طلبة المرحلة االولى بمفهوم االدب الجاهلي الذي مرة به تلك الفترة . 5
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 اض والمضمون ــ بيان بشكل واضح اهم ماجرت عليه من التغير والتجديد من حيث االغر 6

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .52

  االهداف المعرفية  - ث
معرفة النقد العربي القديم وتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري بعلوم  -1أ

    اللغة بشكل عام والنقد القديم بشكل خاص

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على تحليل ودراستهتذوق النقد القديم و-2أ

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

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

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

أمتالك المقدرة النقد العربي على فهم النص وحل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم  – 1ب 

 المعنى الحقيقي للنصوص النقدية

 صة بعلوم متنوعةتربية ملكة تذوق خا – 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

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

 
 والقيمية . األهداف الوجدانية -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

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

    
 طرائق التعليم والتعلم     
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عرض تاريخ وتحليل النصوص وحفظ نماذج من االبيات عند دخول اي موضوع جديد مثال النصوص 

 االدب الجاهلي في جميع العصور االدبية  ...

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 

 

 
 

 

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

           

 

 الينطبق                                                 

 طرائق التعليم والتعلم          

 ة ــ محاولة وضع مناهج دراسية مناسبة الدراك الطلب 1

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

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

 

 
 طرائق التقييم          

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

 بنية البرنامج .53

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

     نظري      

  ساعة 50 النقد العربي القديم 321ALAn االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .54

 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(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .55

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56
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ـ شبكة املعلومات  4خر ــ االطالع على جتارب اجلامعات اال 3ــ املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة ابلنقد العريب   ــ املكتبات  1
 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 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2021 321ALAn اساسي النقد العربي                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 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 أشكال الحضور المتاحة .20

 سنوي الفصل / السنة .21

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

  10/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 ــ التعريف ابلنقد العريب وظروفه التارخيية وعالقته ابلعلوم االخرى 1
 ــ حتديد مدة اتثري النقد العريب ابلعلوم االخرى2

 ــ الوقوف على اهم التغريات الفكرية والثقافية فيها 3

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

 ـ تكوين اللغة ابلنقدية يف  قراءة وفهما وتذوقا  5

 ــ تكوين وعي  بلغة قواعدية6

 ـ االشاراة اىل اهيمة النقد  يف جمال التعليم العايل 7

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

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

 ؛البرنامج.
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 عالقة القائمة بني النقد والعلوم االخر ك النحو ـ بيان8
 ــ حتقيق املتعة الفنية اليت يوحي هبا مجال النقد 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .20

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

 ص النصوص وتمكين الطلبة على الفهم والمعرفة منهتذوق من خصائ-2أ

 التعريف بعلوم النقد العربي واهم علماء الذين وقف عنده واهم علمائه -3أ
 تمكين الطلبة من التعرف بعلوم االخرى من اجل االفادة منه -4أ
 تمكين الطلبة مد عالقة بين النقد العربي في  العصور السابقة بالعلوم االخرى  -5أ

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك المقدرة على فهم بنية الكلمة  – 1ب

 تربية ملكة تذوق المميزات العروض في الجملة العربية – 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

 ــ المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة العمل  2

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

 

 
 طرائق التقييم      

 شهرية والفصليةاالختيارات التحريرية اليومية 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  نثرية 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

 رات تطبيقية داخل القاعة الدراســ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريا على شكل محاض 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

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.يلية التأهالعامة 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

 خريج باحث في مجال اللغة العربية ت   -4د
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 البنية التحتية  .22

 حماضرات يف النقد العريب / ابتسام صفار مرهون واخرون ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 // )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

النترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع ا

.... 
 

 
 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .23

 ــ الرجوع الى المكتبات وتعليم كيفية استخراج المصادر بالنقد العربي 1

 ــ التواصل مع المراجع  والمصادر الرسينة 2

 ــ اعداد محاضرات تعتمد االسس العلمية مثل اللوحة اللكترونية  3

 دراسية عن طريق الرجوع الى المكتبةــ مشاركة الطلبة في اعداد المفردة ال 4

 بنية المقرر .21

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

لمحة عن تاريخ النقد  2 1

 العربي
القاء  //

المحاضرات 

والمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

وتوجيه 

الطالب نحو 

ع التفاعل م

 الموضوع 
 // // //  نشأة النقد العربي 2 2
مصادر خاصة بالنقد   2 3

 العربي
// // // 

ابرز النقد العرب ك  2 4

جاحظ ابن سالم قدامة 

 بن جعفر

 // // // 

 // // //  النظرية النقدية 2 5
االراء النقدية النابغة  2 6

 وسوق عكاظ
  // // // 

 // // // السرقات النقدية 2 7



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :  اجلامعة    
 اسرتبية / طوزخورماتو :  ة/ املعهلاسكلي   
 اسلغة اسعربية :    اسقيم اسعلم     
 10/6/2021اتريخ ملء امللف :     

 
 :   استوقيع   :                                                              استوقيع    
                 هناد عل   شفيق  أ.م.د املعاون اسعلم  : سما     د. وعل دسيان ادنور                    أ.م. : رئيس اسقيم سما   
 :                                                         استاريخ:                                                           ستاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامع عبة ش    
 واألداء اجلامع :ضمان اجلودة  شعبة اسم ملير    
                   استاريخ         
 استوقيع    
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         مصادقة اسييل اسعميل                                                                                                       

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف اسربانمج األكادمي  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص اسربانمج وخمرجات استعلم املتوقعة من اسطاسب حتقيقها 
 ا إذا كان قل حقق االستفادة اسقصوى من اسفرص املتاحة . ويصاحبه وصف سكل مقرر ضمن اسربانمجمربهناً عم

 

 جامعة تكريت / كلية التربية طوزخورماتو المؤسسة التعليمية .57

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .58

او اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 طرائق التدريس 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .60

  :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 نظام الوحدات المعتمد   برنامج االعتماد .62

المؤثرات الخارجية  .63

 األخرى 
 

 10/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .64

. اعداد مدرسين لهم المام بطرائق التدريس والعمل على تطوير المهارات 1 أهداف البرنامج األكاديمي .65

 السلوكية بغية تمكينهم من اداء المهمات المطلوبة منهم  المعرفية و

 . افهام الطلبة المعنى مناهج وطرائق التدريس ودورها في العملية التعليمية 2

 . تمكين الطلبة من معرفة الطرائق التقليدية التي تقوم على المدرس3

 . المام الطلبة باالهداف التعليمية وطريقة صياغتها  4

 للتقويم  وانواعه وادواتها. افهام 5

 . معرفة الطلبة  التخطيط للدروس التعليمية واليومية واساسيات الدرس6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .66

  االهداف المعرفية  - ج
     ان يعرف الطالب التدريس   -1أ

 ية ان يعرف الطالب طرائق التدريس اللغة العرب -2أ

 ان يعد الطالب انواع االهداف التعليمية   -3أ
 ان يذكر الطالب المهارات التدريسية في اللغة العربية  -4أ
 ان يوضح الطالب اهمية التخطيط للدرس   -5أ
 ان يبين  الطالب اغراض مالحظة  السلوك التدريسي -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 ب مخطط يوضح به تصنيف طرائق التدريسان يرسم الطال – 1ب 

 ان يصمم الطالب درسا نموذجيا  بطريقة حل المشكالت  او المناقشة   - 2ب 

      ان يصوغ الطالب على السبورة اهداف سلوكية لمادة معينة  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ف الذهني   طريقة االستقرائية طريقة  االلقاء  ) المحاضرة (   طريقة المناقشة  طريقة العص

 والقياس 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات الشفوية  ,اختبارات تحريرية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ان يميل الطالب الى درس مناهج التدريس في اللغة العربية -1ج         

 ان يؤمن الطالب في اسلوب التدريس -2ج

 طريقة عرض المادة ) طرائق التدريس(ان يتفاعل مع  -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 التواصل اللفظي  -1د

 مهارة عرض االسئلة الشفوية -2د

 عمل الجماعيال -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .67

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

 عملي     نظري      

  60  طرائق التدريس  الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .68

 
 توظيف الطرائق التدريس املالئمة  , توظيف وسائل جديدة  ختدم ما اكتسبه الطالب يف حياته العملية , مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري

يمية للحصول على املعلومات الالزمة , القدوة من وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير , توظيف املهارات املالزمة للعملية التعل
 خالل شخصية التدريسي  ومدى اتيره على الطالب , 

 
 
 
 

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

 
 .القبول املركزي  اليت تعده الوزارة  حسب شروط اليت تضعها1
 . معدل الطالب يف مرحلة االعدادية2
 الطاقة االستعابية للقسم .3
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .70
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 .املصادر العلمية القدمية منها واحلديثه1
 . الكادر التدريسي2
 . املقرر الدراسي 3
 . التقريب بني املهارات  االكادميية والعلمية4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

طرائق   المرحلة الثالثة

 التدريس
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 البنية التحتية  .24

 كتب يف طرائق التدريس     ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب يف طرائق التدريس )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( مجالت العلمية , التقارير ,.... ال) 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع االنرتنت االلكرتونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 بنية املقرر .11

 استقييمطريقة  طريقة استعليم اسم اسوحلة / أو املوضوع خمرجات استعلم املطلوبة 60 اسياعات 30 األسبوع
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 اختبار شفوي احملاضرة  معىن استلريس واجتاهاته اسوريوس تربية علوم االدنيادنيةبك 2 االول

 تغذية راجعة املناقشة دنظرايت استلريس = 2 اسثاين 

 اختبار تكويين احملاضرة مفاهيم طرائق استلريس واساسيبه = 2 اسثاسث

 جعةتغذية را االستجواب  االهلاف استلرييية = 2 اسرابع

 اختبار شفوي املناقشة تطور طرائق استلريس = 2 اخلامس

استصنيف استقليلي واحلليث سطرائق  = 2 اسيادس
 استلريس

 تغذية راجعة احملاضرة

 املنافية  املناقشة واسقياس اسطريقة االسقائية = 2 اسيابع

 اختبار حتريري فصل  اختبار فصل  اختبار فصل  = 2 اسثامن
 اختبار شفوي حل املشكالت اضرة املطورةاحمل = 2 استاسع
 = احملاضرة املنظمات املتقلمة = 2 اسعاشر

 = = طريقة االستكشاف = 2 حادي عشر
 = = طريقة حل املشكالت = 2 اسثاين عشر
 تغذية راجعة تقارير قصرية طريقة االستجواب = 2 اسثاسث عشر
ق املهارات استلرييية استهيئة واسغل = 2 اسرابع عشر

 واستغذية املرتلة
 اختبار شفوي املناقشة

 = = مهارات استعزيز وتنويع املثريات = 2 اخلامس عشر
 = = مهارة عرض االسئلة = 2 اسيادس عشر
 اختبار تكويين اسقياس واالستقراء اسيلوك استلريي  )اغراضه وادنواعه( = 2 اسيابع عشر
 اسعوامل املؤثرة يف سلوك امللرس = 2 اسثامن عشر

 وادوات مالحظة اسيلوك استلريي 
= = 

 = = استخطيط  سللرس = 2 استاسع عشر
 = = ادنواع اخلطط اسلراسية = 2 اسعشرون

 اختبار حتريري اختبار فصل  اختبار فصل  = 2 حادي وعشرون

 اختبار تكويين حل املشكالت مناذج خلطط دراسية = 2 اثين وعشرون
 = = استعلم استعاوين = 2 اثسث وعشرون
 اختبار شفوي احملاضرة اسرتاتيجية استعلم  اسبنائ  = 2 رابع وعشرون

 = اسقياس مناذج من دورة استعلم  = 2 خامس وعشرون
 = املناقشة اسرتاتيجية خرائط املفاهيم = 2 سادس وعشرون
 = االستجواب دروس تطبيقية عن استعلم اسبنائ  = 2 سابع وعشرون
 = احملاضرة ستقومي وامهيته  واساسيبهمفهوم ا = 2 اثمن وعشرون

 اختبار حتريري اختبار فصل  اختبار فصل   = 2 اتسع وعشرون

 اختبار شفوي احملاضرة ادنواع استقومي سللرس وجماالته = 2 ثالثون
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  ودة واالعتماد األكاديميدائرة ضمان الج

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  اجلامعة    
 كلية اسرتبية طوز خورماتو:  ة/ املعهلاسكلي   
 اسلغة اسعربية :    اسقيم اسعلم     
 9/6/2021 اتريخ ملء امللف :     

 
   : استوقيع   :                                                              استوقيع    
              املعاون اسعلم  : أ.م. د. هناد شفيق سما     وعل دسيان ادنور                           أ.م .د  : رئيس اسقيم سما   
           :                                               استاريخ:                                                           ستاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامع شعبة     
 واألداء اجلامع :ضمان اجلودة  شعبة اسم ملير    
                   استاريخ         
 استوقيع    
                                                                                              

         مصادقة اسييل اسعميل                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف اسربانمج األكادمي  هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص اسربانمج وخمرجات استعلم املتوقعة من اسطاسب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قل حقق االستفادة اسقصوى من اسفرص املتاحة . ويصاحبه وصف سكل مقرر ضمن اسربانمج

 

 كلية التربية طوز خورماتو  المؤسسة التعليمية .71

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .72

او اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 منهج البحث

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .74

  :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الوحدات المعتمد   برنامج االعتماد .76

المؤثرات الخارجية  .77

 األخرى 
 

 9/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .78

هناك هدف واحد وهو . اعداد مرشد بحثي  كفوء الى حد ما يتصف   أهداف البرنامج األكاديمي .79

 بمؤهالت اهمها  :  أ . ان يقدم خدمات بحثية للمؤسسات  التربوية
ب. ان يتعامل مع المشكالت التربوية والنفسية بصورة فعالة   ج. القيام بتوظيف البرامج االرشادية في 

د. رصد وتشخيص المشكالت والظواهر النفسية في المحيط التربوي  ح.تقديم التوجيه  العملية التربوية 

 للطلبة وارشاد اسرهم  و. تقديم خدمات ااالرشاد للمؤسسات  االخرى ذات الحاجة
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .80

 لى االتي: التعراف ع  االهداف المعرفية  - ح
     البحث العلمي و التربوي والنفسي من حيث المفهوم واالسس والتطور واالهداف والمبررات    -1أ

 نظريات حول موضوع البحث والعالج  وتوظيفها في العملية التعليمية -2أ

 معرفة كتابة البحث في جميع مراحلها وتفصيالتها  -3أ
 البرامج والية كتاب البحث -4أ
 ت التي يوجه الطالب في مرحلة بحثية معينة  المشكال -5أ
 التوجيه المهني -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 كيفية اجراء كتابة بحث – 1ب 

 توظيف التطبيقات االرشادية المستقاة من نظريات البحثية  – 2ب 

     كيفية تطبيق البرامج والتربوية في العملية التربوية   - 3ب 

 كيفية التعامل مع المشكالت التربوية في محيط المدرسه واالسرة  -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .محاضرات تسودها اسلوب ةالمناقشة والحوار1

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات التحريرة والشفوية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 كتابة بحث مساعدة الطالب على  -1ج         

 تنمية روح المساعدة بين الطالب والتديسي-2ج

 تنمية المعرفة والتعمق في مجال البحث العلمي-3ج

 -4ج   
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 اعية المهارات االجتم-1د

 لغة الجسد -2د

 التلخيص -3د

 -4د   

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .81

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

 عملي     نظري      

  60 منهج البحث  الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .82

 
 
 
 
 
 

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

 
 .القبول املركزي  اليت تعده الوزارة  حسب شروط اليت تضعها1
 . معدل الطالب يف مرحلة االعدادية2
 . الطاقة االستعابية للقسم3
 
 
 
 
 
 
 

 لبرنامجأهم مصادر المعلومات عن ا .84

 .املصادر العلمية القدمية منها واحلديثه1
 . الكادر التدريسي2
 . املقرر الدراسي 3
 . التقريب بني املهارات  االكادميية والعلمية4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 م المطلوبة من البرنامجمخرجات التعل 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 * * * * * * * * * * * * * * * *  منهج البحث  الثالثة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 بنية املقرر .12

 طريقة استقييم  طريقة استعليم اسم اسوحلة / أو املوضوع خمرجات استعلم املطلوبة 60 اسياعات 30 عاألسبو 

 اختبار شفوي احملاضرة  ما هية اسبحث واهلافها اسوريوس تربية علوم االدنيادنيةبك 2 االول

 تغذية راجعة احملاضرة املنهج وعالقتها ابسعلوم االخرى = 2 اسثاين 

 اختبار تكويين احملاضرة رائق كتابة حبثاسط = 2 اسثاسث

 تغذية راجعة احملاضرة  االسس اسيت تقوم عليها اسبحث = 2 اسرابع

 اختبار شفوي احملاضرة  جماالت كتابة اسبحث  واسرتبوي = 2 اخلامس

 تغذية راجعة احملاضرة  مربرات اسبحث االكادمي  ومبادئها = 2 اسيادس

 املنافية  احملاضرة  بحث  جماالت كتابة اس = 2 اسيابع

 اختبار حتريري فصل  احملاضرة  دنظرايت متنوع خبصوص اسبحث = 2 اسثامن
 اختبار شفوي احملاضرة  اجملاالت استطبيقية سكتابة اسبحث = 2 استاسع
 = احملاضرة  جمال كتابة سغة اسبحث  = 2 اسعاشر

 = احملاضرة  توظيف اسنظرايت  خطوط اسكتابة = 2 حادي عشر
 = احملاضرة  خطوات اسعالج وفق مرحلة اسبحث = 2 اسثاين عشر
 تغذية راجعة احملاضرة  فرتة اسبحث  = 2 اسثاسث عشر
 اختبار شفوي احملاضرة  ومفهو ااهلف هلاف  اسبحثا = 2 اسرابع عشر

 = احملاضرة  وسائل وتقنيات كتابة اسبحث = 2 اخلامس عشر
 = احملاضرة  سيت يتعبه اسباحثاهم اسقواعل ا = 2 اسيادس عشر
 اختبار تكويين احملاضرة  ادنواع اسبحوث = 2 اسيابع عشر
شكالت اسيت يتناواها اسبحث امل = 2 اسثامن عشر

 اسرتبوي
 = احملاضرة 

 = احملاضرة  معاجلة امور غامض = 2 استاسع عشر
 = احملاضرة  اسيلوك يف كتابة اسبحث = 2 اسعشرون

 اختبار حتريري احملاضرة  االسلوب يف كتابة اسبحث = 2 حادي وعشرون

 اختبار تكويين احملاضرة  مناهج يف كتابة اسبحث  = 2 اثين وعشرون
 = احملاضرة  استوافق بني اسعنوان واملنت = 2 اثسث وعشرون
االزمات واملشاكل اسيت يواجه  = 2 رابع وعشرون

 اسباحث
 اختبار شفوي احملاضرة 

 = احملاضرة  االحباط = 2 خامس وعشرون
توجيهات اسعامة سلمحافظة على  = 2 سادس وعشرون

 اسصحة اسنفيية
 = احملاضرة 

 = احملاضرة  االاسيات اسعقلية اسلفاعية = 2 سابع وعشرون
 = احملاضرة دور املرشل يف جمال اسبحث واستوافق = 2 اثمن وعشرون

ة اخلصائص اسشخصية املتمثلة بكتاب = 2 اتسع وعشرون
 اسبحث

 اختبار حتريري احملاضرة

 اختبار شفوي احملاضرة االطار اسعام سكتابة اسبحث = 2 ثالثون



  
 10الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .26

 كتب يف منهج البحث ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ة , التقارير ,.... المجالت العلمي) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع االنرتنت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .27

   

 

 

 

 
 

 


