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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم اللغة العربية   علمي / المركز القسم ال .2

او  .3 األكاديمي  البرنامج  اسم 

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 ات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية النشاط المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس  -1

 الثانوية. 
 بية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العر -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  

 تلك المجاالت . 
األدبية واللغوية والكتابية  تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات  -3

 المتنوعة . 
االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 لكريم . البياني للقرآن ا
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
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 يم مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي   .10

 االهداف المعرفية   -أ
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

مي ، األموي ، العباسي ،األندلسي أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسال-3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأهم النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً .
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 تعلق به  أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احكام التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما ي  -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن الطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  أن تتمكن الطالبة من اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل - 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 إللغائية(.الطريقة القياسية )ا-

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(. -

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم       

 التقويم البنائي او التكويني )االمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.-

 نهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  التقويم التشخيصي)االمتحانات الفصلية وال-

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 رك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليد -3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
 طرائق التعليم والتعلم      

ها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألن

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية   -3

 طرائق التقييم     
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التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة   ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات 

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية  

 والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقانات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 ائق التربوية والنفسية . مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطر -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

اعداد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على   -

 لعلمية .الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق ا

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم           

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
الف - والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  بروح  المالحظة  والعمل   ، والعلمي  كري 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  

 
 

 بنية البرنامج   .11

 لساعات المعتمدةا           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 أدب عصر ماقبل اإلسالم    

 - 2 الصرف   
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 - 2 البالغة    الصف األول 

 - 2 اإلنشاء والتعبير    الصف األول 

علوم القرآن وقواعد    الصف األول 

 التالوة  
2 - 

 - 2 علم النفس التربوي    الصف األول 

 - 2 أسس التربية    الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان    الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي   الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية    الصف الثاني  

 - 2 البالغة    الصف الثاني  

 - 2 الكتاب القديم    الصف الثاني  

 - 2 تحليل النص    الصف الثاني  

 - 2 اإلدارة التربوية    الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 3 األدب العباسي   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي   لث الصف الثا

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 الحديث ومصطلحه    الصف الثالث 

 - 2 اإلرشاد التربوي    الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 فقه اللغة   الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث   الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية    الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية    الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 

 - 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 
 



  
 5الصفحة

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل املشكالت العلمية .  -
 علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات  -

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .13

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول   -

 وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .   يف اجلامعات واملعاهد العراقية
أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة 

 العربية يف االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية . 
 

 امج أهم مصادر المعلومات عن البرن .14

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

مهارات األخرى  المنقولة) ال

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم اللغة العربية   القسم العلمي  / المركز .2

 األدب اإلسالمي / الصف الثاني   اسم / رمز المقرر  .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .4

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .5

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2020/ 8/ 16 إعداد هذا الوصف  تاريخ .7

 
 أهداف المقرر .8

اإلسالم    -1 صدر  عصر  يف  ظهرت  اليت  النثرية  والفنون  اجلديدة  الشعرية  األغراض  معرفة  من  الطالبات  متكني 
 والعصر األموي. 

 تعريف الطالبات أببرز الشعراء واخلطباء والكتاب يف عصر صدر اإلسالم والعصر األموي.  -2

 ى أدب هذه احلقبة شعرا ونثرا ،فضال عن أثر هذا األدب يف نشر مبادئ اإلسالم وتعاليمه بيان أثر اإلسالم عل -3

األدب   -4 هذا  تذوق  من  ميكنهن  ؛مبا  والفنون  األغراض  خمتلف  النثرية ويف  و   ، الشعرية  النصوص  من  الكثري  الطالبات  حتفيظ 
 ،واإلحساس  جبمالياته. 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 لتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم وا .10

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من معرفة أبرز أعالم أدب العصر اإلسالمي؛ من شعراء وخطباء وكتاب .-1أ
 تمكين الطالبات من معرفة أثر اإلسالم على أدب هذا العصر.-2أ

 تعريف الطالبات بدور األدب في نشر اإلسالم وتعاليمه  . -3أ 
 ف السياسية واالجتماعية والفكرية على األدب سلباً وإيجاباً .  تعليم الطالبات بأثر الظرو-4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الموهبة الشعرية عند الطالبات، وتعويدهن على طريقة القاء الشعر أو الخطب   .  – 1ب 

م على جودة النصوص من  تنمية الحس األدبي السليم وتدريب الذائقة األدبية التي يمكنها الحك– 2ب 

 دونها. 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 ها ، والتقويم الصفي . البيتية ومتابعت

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

تنشأة الطالبات على حب األدب اإلسالمي  وحب اللغة العربية وأساليبها ألنها لغة القران المعجزة  -1ج

 . 

 

 ألدب اإلسالمي ودوره في نشر الدعوة اإلسالمية . معرفة جماليات ا -2ج-

  إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة ودورها في أحقاق الحّق ودحر الباطل . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

وس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة تقديم النصوص الشعرية والنثرية البليغة المؤثرة  في النف -

 االنساني في نشر الخير والفضيلة . 
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 طرائق التقييم     

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على إصدار األحكام النقدية وضبط النصوص المقروءة والمسموعة . . -1د 

 المعرفة بطرق األلقاء الجيدة والتأثير على المتلقي .   -2د 

دب اإلسالمي وكيفية تأثيره في آداب األمم األخرى من خالل  اكتساب المعرفة بخصائص األ -3د 

 الترجمة الى بقية اللغات . 
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الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تحديد مصطلح    3 1كانون األول 

 األدب اإلسالمي
الطريقةالقياسية ، 

 ة النص  طريق
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
حالة الشعر في   3 2كانون األول 

عصر صدر 

 اإلسالم  

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

حالة الشعر في   3 3كانون االول 

عصر صدر 

 اإلسالم 

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اتجاه الشعر   3 4كانون األول 

نحو االلتزام  

 بالدين  

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية    3 1كانون  الثاني 

لشعرحسان بن  

 ثابت  

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية    3 2كانون  الثاني 

لشعر عبدهللا بن  

 رواحة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية    3 3كانون  الثاني 

لشعر متمم بن  

 نويرة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

دراسة تفصيلية    3 4كانون الثاني 

 لشعر الحطيئة  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األغراض    3 1شباط 

عرية الش

الجديدة؛شعر  

 الدعوة والعقيدة 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األغراض    3 2شباط 

الشعرية 

الجديدة؛شعر  

الجهاد والفتوح 

 اإلسالمية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

اغراض شعرية    3   3شباط 

قديمةومتطورة؛  

 المدح والهجاء

النص  طريقة 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اغراض شعرية    3 4شباط 

قديمةومتطورة؛  

 الرثاء والغزل

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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الخطابة في    3 2آذار 

 صدراإلسالم  

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الرسائل في   3 3آذار 

 صدر اإلسالم 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

حالة الشعر في   3 4آذار 

 العصر األموي  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

انتشار الشعر    3 1نيسان 

في األمصار  

 االسالمية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

النقائض واشهر   3 2يسان ن

 اعالمها جرير 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

النقائض واشهر   3 3نيسان 

اعالمها؛الفرزق 

 واالخطل 

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعرالسياسي؛  3 4نيسان 

 شعر بني أمية  

الطريقة االستنباطية  

 نص  وطريقة ال

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   شعر الخوارج  3 1مايس 

الطريقة القياسية   شعر العلويين   3 2مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   شعر الزبيريين    3   3مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الغزل الحسي؛    3 4مايس 

دراسة لشعر  

عمر بن أبي  

 ربيعة  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الغزل العذري؛    3 1حزيران 

دراسة لشعر  

 جميل بثينة  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

الخصائص    3 2حزيران 

الفنية للشعر  

 األموي 

داء الصفي األ الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

النثر في العصر   3 3حزيران  

األموي؛ 

موضوعاته  

 وخصائصه 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة  3   4حزيران 

 المشكالت 

 

االمتحانات     1تموز 

 النهائية 

     _____ 

االمتحانات    ___    2تموز 

 النهائية  

 ______      ____ 
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 لبنية التحتية  ا .12

 األمايل يف األدب اإلسالمي؛ ابتسام مرهون الصفار  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 العصر اإلسالمي؛ شوقي ضيف 

ديوان حسان بن اثبت، ديوان عبدهللا بن رواحة، ديوان احلطيئة، شعر متمم بن   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
كميت /عبيدهللا بن قيس الرقيات/عمر  نويرة، ديوان جرير/الفرزدق/األخطل /ال

 بن ايب ربيعة/مجيل بثينة 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
مكي   ؛سامي  والشعر  اإلسالم  الناقوري،  سعيد  والشعر،  اإلسالم 

اجتاهات الشعر  /العاين/األدب يف عصر النبوة والراشدين؛ صالح الدين اهلادي
 يف العصر األموي؛ صالح الدين اهلادي 

 البحوث األكادميية حول أثر اإلسالم يف الشعر . 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
موقع الدكتور حممد سعيد الغامدي . املكتبة الشاملة/ موسوعة األدب العريب/  

 ة اللغة العربية جامعة األزهر . مكتبة اإلسكندرية/ املكتبة الوقفية /موقع كلي
 موقع كلية اللغة العربية جبامعة القرويني .  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

تتطلب مادة األدب اإلسالمي توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ،من أجل سماع حفظ الطالبات 

 مية موهبتهن الشعرية. للنصوص الشعرية والنثرية، وتعليمهن على طرق األلقاء الصحيحة، وتن

 وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك توفير وسائل اإليضاح الالزمة. 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت اجلامعة  :      
 كلية الرتبية للبنات   الكلية/ املعهد:    
 اللغة العربية القسم العلمي    :    
 16/8/2020اتريخ ملء امللف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
 أم.د. انتصار غامن عبدالوهاب اسم املعاون العلمي :                       أ.د. عماد محيد أمحد  اسم رئيس القسم :    
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                    
 
 
 
 

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

 مصادقة السيد العميد                 
 
 

 

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .15

 قسم اللغة العربية   القسم العلمي / المركز  .16

او  .17 األكاديمي  البرنامج  اسم 

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .18

 النظام الدراسي :   .19
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .20

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 2021/ 5/ 29 تاريخ إعداد الوصف  .22

 كاديمي أهداف البرنامج األ .23

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس  -2

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في   )الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي

 تلك المجاالت . 
تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   -3
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 المتنوعة . 

ليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر  االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتح -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 البياني للقرآن الكريم . 
يما بعد بما  اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية ف -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .24

 االهداف المعرفية   -ب 
 تعبير.  أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و ال-1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 عراً ونثراً .،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأهم النصوص األدبية فيها ش
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احكام التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 خاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية ال –ب 

 أن تتمكن الطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

مية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العل- 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية )االلقائية(. -

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت .  -

 ييم  طرائق التق     

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.-

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات .  تنشأة الطالب على-1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها   العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها-4ج   
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 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 

 طرائق التعليم والتعلم      

التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 . تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية   -3

 طرائق التقييم     

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة  

ليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية  ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التع

 والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 توثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت وال -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .  -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 حل المشكالت .طريقة  -

اعداد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على   -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم           

 
 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 وث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  تكليف الطالبات بإعداد البح
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 بنية البرنامج   .25

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 4 أدب عصر ماقبل اإلسالم    

 - 2 رف الص  

 - 2 البالغة    الصف األول 

 - 2 اإلنشاء والتعبير    الصف األول 

علوم القرآن وقواعد    الصف األول 

 التالوة  
2 - 

 - 2 علم النفس التربوي    الصف األول 

 - 2 أسس التربية    الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان    الصف األول 

 - 3 النحو    ي  الصف الثان

 - 3 األدب اإلسالمي   الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية    الصف الثاني  

 - 2 البالغة    الصف الثاني  

 - 2 الكتاب القديم    الصف الثاني  

 - 2 تحليل النص    الصف الثاني  

 - 2 اإلدارة التربوية    الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 3 األدب العباسي   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي   الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 
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 - 2 الحديث ومصطلحه    الثالث الصف 

 - 2 اإلرشاد التربوي    الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 فقه اللغة   الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث   الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية    الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية    الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .26

 
 االختصاصات املماثلة.   التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف   -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة على البحث وحل املشكالت العلمية .  -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -

 
 أو المعهد(  معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية .27

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول   -

 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 
نة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جل

 العربية يف االمتحان النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية . 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .28
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 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 امتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . الدورات التدريبية اليت أق-
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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 مقرر رمز ال السنة / المستوى

 أم اختياري 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

البالغة)علم    الثاني  

 المعاني(
                 أساسي 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .9

 قسم اللغة العربية   مي  / المركزالقسم العل .10

 البالغة )علم المعاني ( / الصف الثاني   اسم / رمز المقرر  .11

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .12

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .13

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 نشأة الدرس البالغي العريب  أخذ نبذة عن اتريخ -5

 التعرف على مصادر الرتاث البالغي العريب وأهم البالغيني العرب  -6

 والتعرف على أهم مصطلحات البالغة العربية  -7

 حتديد دور كل أسلوب بالغي يف حتديد داللة النص القرآين والنص الشعري والنثري -8

 الوقوف على مواطن مجال التعبري يف اللغة العربية   -9

 كني الطالبات من التعرف على أساليب البالغة العربية ومعانيها احلقيقية واجملازية . مت -10

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .14

 األهداف المعرفية   -أ
 تمكين الطالبات من معرفة البالغيين العرب وأهم مؤلفاتهم  .-1أ
 ي العربي . تمكين الطالبات من معرفة مصادر الدرس البالغ-2أ

 تعريف الطالبات باألثر البالغي لكل أسلوب من أساليب اللغة العربية . -3أ 
 تعليم الطالبات بالغة القرآني والشعري .  -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية موهبة الطالبات في تحليل النصوص الشعرية ونصوص القرآن الكريم تحليال بالغيا  .  – 1ب 

 تنمية الحس األدبي والجمالي في النصوص العربية وتنمية الذائقة األدبية . – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم       

في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ة . تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية، وأساليبها ألنها لغة القران المعجز -1ج

 معرفة جماليات األدب العربي . -2ج-

  إيقاظ وعي الطالبات بقيمة النص اللغوي من خالل تعبيراته المتنوعة الحقيقية والمجازية . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة   تقديم النصوص الشعرية والنثرية البليغة المؤثرة -

 االنساني في نشر الخير والفضيلة . 
 طرائق التقييم     
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_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 .  الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على إصدار أحكام النقد البالغي وضبط النصوص المقروءة والمسموعة . .  -1د 

 المعرفة بطرق األلقاء الجيدة والتأثير على المتلقي .   -2د 

 فة بخصائص البالغة العربية وكيفية تأثيره في فهم النصوصالعربية .اكتساب المعر -3د 
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 بنية المقرر  .15

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

نبذة تاريخية عن    2 1تشرين األول 

نشأة البالغة  

 العربية  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

البالغيون العرب   2 2تشرين األول 

 وأهم مؤلفاتهم   
الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
مصطلحا الخبر    2 3تشرين االول 

واإلنشاء  والفرق  

بينهما ونوعا  

اإلنشاء  الطلبي  

 وغير الطلبي  

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
اء الصفي األد 

 واالمتحانات 

الخبر التعريف    2 4تشرين األول 

بالمصطلح وأنواع  

الخبر وأغراضه 

ومعانيه الحقيقية  

والمجازية   

 وتطبيقات عامة 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اإلنشاء الطلبي:    2 1تشرين الثاني 

أسلوب االستفهام  

تعريف بالمصطلح  

الستفهام وأسماء ا

 وحروفه ومعانيها  

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المعاني الحقيقية   2 2تشرين الثاني 

والمجازية  

لالستفهام 

 وتطبيقات عامة 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

النداء التعريف   2 3تشرين الثاني 

بالمصطلح 

واألغراض 

ي الحقيقية  والمعان

 والمجازية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

أسلوب األمر   2 4تشرين الثاني 

التعريف  

بالمصطلح وأنواع  

أسلوب األمر 

والمعاني الحقيقية  

 والمجازية لألمر  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة القياسية  التمني  التعريف    2 1كانون األول 
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بالمصطلح 

األغراض و

والمعاني الحقيقية  

 والمجازية 

 واالمتحانات  وطريقة النص  

أسلوب النهي    2 2كانون األول  

التعريف  

بالمصطلح 

واألغراض 

والمعاني الحقيقية  

 والمجازية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تطبيقات االنشاء    2   3كانون األول

 غير الطلبي 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اإلنشاء غير    2 4كانون األول 

الطلبي التعريف  

 فيه وأساليبة  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

أسلوب المدح    2   1كانون الثاني 

والذم وأسلوب  

 التعجب 

طريقة النص و 

 الستنباطية  الطريقة ا

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ألفاظ العقود   2 2كانون الثاني 

 وأسلوب الترجي  

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   أسلوب القسم   2   3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

تطبيقات االنشاء    2 4كانون الثاني 

 لطلبي غير ا

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

علم المعاني    2 1شباط    

 والجملة العربية  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

أساليب علم    2   2شباط    

 المعاني  

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية   نكير  التعريف والت   2   1آذار    

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   التقديم والتأخير    2 2آذار    

الطريقة القياسية   الحذف والذكر    2 3آذار     

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

لقياسية  الطريقة ا االيجاز والمساواة   2  4آذار     

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   نوعا اإليجاز     2 1نيسان 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   اإلطناب وأنواعه   2 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   تطبيقات    2 3نيسان 

 االمتحانات و
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 البنية التحتية   .16

 البالغة والتطبيق / أمحد مطلوب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 جواهر البالغة/ اهلامشي  

 املفصل يف علوم البالغة عيسى علي العاكوب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 البالغة فنوهنا وأفناهنا / فضل حسن عباس  

ى بها                  اـ الكتب والمراجع التي يوص

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 الرسائل اجلامعية واالطاريح  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
موقع الدكتور حممد سعيد الغامدي . املكتبة الشاملة/ موسوعة األدب العريب/  

 العربية جامعة األزهر .  مكتبة اإلسكندرية/ املكتبة الوقفية /موقع كلية اللغة 
 موقع كلية اللغة العربية جبامعة القرويني .  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

زيادة ساعات المحاضرات التطبيقية لتتمكن الطالبات من القدرة على تحليل النصوص الشعرية والنثرية تحليال 

 بالغيا إبداعيا والتعرف على أكبر قدر ممكن من النصوص العربية. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   الفصل والوصل    2   4نيسان 

 واالمتحانات 

طريقة النص   القصر   2   1مايس   

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   التطبيقات العامة    2 2مايس  

 المشكالت  

    _____ 

االمتحانات    2   4و   3مايس 

 النهائية  

 __ ____      ____ 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت اجلامعة  :      
 كلية الرتبية للبنات   الكلية/ املعهد:    
 اللغة العربية القسم العلمي    :    
 16/8/2020ملء امللف : اتريخ    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        
 أ.م.د. انتصار غامن عبدالوهاب  اسم املعاون العلمي : أ.د. عماد محيد عبدهللا                   اسم رئيس القسم :    
 التاريخ  :                                                                                                التاريخ   :                       
 
 
 
 

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

 قة السيد العميد          مصاد       
 
 

 

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .29

 قسم اللغة العربية   القسم العلمي / المركز  .30

او  .31 األكاديمي  البرنامج  اسم 

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .32

 النظام الدراسي :   .33
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .34

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .35

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي  .37

سالمية في المدارس رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية اال  -3

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  

 تلك المجاالت . 
يز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية  تعز -3
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 المتنوعة . 

االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

ب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألد 

 البياني للقرآن الكريم . 
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 مي الحديثة .  يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العل
 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .38

 االهداف المعرفية   -ت 
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 متنوعة .أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية ال-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأهم النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً .
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احكام التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   أن تلّم -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 لمادة العلمية .أن تتمكن الطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم ل- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 ل دراسة اللغة وتدريسها  علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسه

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية )االلقائية(. -

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم       

 البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات -

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 واطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .التعرف على م-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   
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 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 

 تعليم والتعلم  طرائق ال    

التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 نية  توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدا -3

 طرائق التقييم     

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة  

ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية  

 والقيمية . 

 

 
 

 

 ارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. المه-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 بحث العلمي .مهارات العمل الجماعي خاصة في ال -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .  -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

مع المجتمع ، والقدرة على  اعداد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل   -

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 طرائق التقييم           

 
 لعملية .  االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية وا -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  
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 بنية البرنامج   .39

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 4 أدب عصر ماقبل اإلسالم    

 - 2 الصرف   

 - 2 البالغة    الصف األول 

 - 2 اإلنشاء والتعبير    الصف األول 

علوم القرآن وقواعد     الصف األول

 التالوة  
2 - 

 - 2 علم النفس التربوي    الصف األول 

 - 2 أسس التربية    الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان    الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي   الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية    الثاني  الصف 

 - 2 البالغة    الصف الثاني  

 - 2 الكتاب القديم    الصف الثاني  

 - 2 تحليل النص    الصف الثاني  

 - 2 اإلدارة التربوية    الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 3 األدب العباسي   ف الثالث الص

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي   الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 
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 - 2 الحديث ومصطلحه    الصف الثالث 

 - 2 اإلرشاد التربوي    الصف الثالث 

 - 2 ائق التدريس  طر  الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 فقه اللغة   الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث   الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية    الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية    الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    صف الرابع ال
 - 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .40

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 درة على البحث وحل املشكالت العلمية .  االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية الق-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .41

 
يم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعل  -

 يف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 
أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة 

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية . العربية يف االمتحان  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .42
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 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  -
 ق . الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العرا-
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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 
األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 نامج الخاصة بالبر

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية  

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                 أساسي  النحو العربي    الثاني  

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .17

 قسم اللغة العربية   القسم العلمي  / المركز .18

 النحو العربي/ الرابع    اسم / رمز المقرر  .19

 محاضرات صفيّة  متاحة أشكال الحضور ال .20

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .21

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 
 أهداف المقرر .24

 التعرف على أساليب النحو العريب   -11

 التعرف على آراء النحاة العرب فيها   -12

 والتعرف على أهم مصطلحات النحو العريب  -13

 لشواهد الشعرية والقرآنية لكل أسلوب حنوي التعرف على ا -14

 الوقوف على اخلالف النحوي حول بعض املسائل النحوية    -15

 متكني الطالبات من القدرة على استيعاب املادة النحوية وشرحها   -16

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .18

 األهداف المعرفية   -أ
 ثر النحوي لكل أسلوب لغوي . تمكين الطالبات من معرفة األ-1أ
 تمكين الطالبات من حفظ الشواهد النحوية . -2أ

 تعريف الطالبات معرفة آراء النحاة في المسائل النحوية  -3أ 
 تمكين الطالبات من استيعاب المادة النحوية وشرحها   .  -4أ
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 لقراءة  بصورة صحية وضبط حركات أواخر الكلمات   . تنمية موهبة الطالبات في ا – 1ب 

 تنمية  المهارات النحوية .– 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة نقاش مع الطالبات وترك المجال لهن بالمشاركة في شرح المادة النحوية.   

 
 طرائق التقييم       

ويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التق 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 أة الطالبات على حب اللغة العربية، وأساليبها ألنها لغة القران المعجزة . تنش -1ج

 معرفة جماليات اللغة العربية وتنوع أساليبها  . -2ج-

إيقاظ وعي الطالبات بقيمة النحو العربي وأهمية قواعد النحو العربي ودورها في حفظ اللغة وتقويم   -3ج

  اللسان العربي. 

 لتعلم  طرائق التعليم وا    

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 تقديم المادة النحوية بطريقة شيقة يبعث الطالبات على اإليمان بجمالية اللغة العربية  .   -
 طرائق التقييم     
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م أفكار  _ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فه

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة على ضبط النصوص المقروءة والمسموعة . . -1د 

 بصورة صحيحة.  المعرفة بطرائق تقديم المادة النحوية  -2د 

 اكتساب المعرفة بخصائص قواعد اللغة العربية وكيفية تأثيره في فهم النصوص العربية .  -3د 
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مخرجات  الساعات  األسبوع 

 التعلم المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

النداء تعريفه وأساليبه    3 1تشرين األول 

  2وأدواته/
  1وتطبيقات/ 

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

أقسام المنادى    3 2تشرين األول 

 2وإعرابه/ 
  1وتطبيقات/ 

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المنادى المعرب   3 3تشرين االول 

 2والمبني/ 
  1وتطبيقات/ 

الطريقة القياسية ،  

 قة النص  طري
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نداء المعرف    3 4تشرين األول 

  1تطبيقات/ 2بأل/ 
طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
الترخيم    3 1تشرين الثاني 

تطبيقات 2والمستغاث/ 

/1 

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية     1تطبيقات/2الندبة /  3 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
  2االختصاص/  3 3تشرين الثاني 

 1تطبيقات / 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 
تطبيقات  ومراجعة   3 4تشرين الثاني 

 وامتحان الشهر األول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

 2اإلغراء والتحذير/   3 1ون األول كان

    1تطبيقات/

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 2إعراب اإلغراء/   3 2كانون األول  
    1تطبيقات/

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

أسماء األصوات    3   3كانون األول

تطبيقات  2واألفعال / 

/1 

  طريقة النص 

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

أسماء األصوات    3 4كانون األول 

تطبيقات  2واألفعال / 

/1 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات ومراجعة    3   1كانون الثاني 

 وامتحان الشهر الثاني  

طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

صفي األداء ال

 واالمتحانات 

الممنوع من الصرف   3 2كانون الثاني 

/3   

طريقة النص  

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   =   3   3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   =  3 4كانون الثاني 
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 شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك    ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ب املفصل يف علوم البالغة عيسى علي العاكو  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2
 البالغة فنوهنا وأفناهنا / فضل حسن عباس  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
 الرسائل اجلامعية واالطاريح  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   =  3 1شباط    

 واالمتحانات 

إعراب الفعل   3   2شباط    

   3المضارع الرفع/

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اعراب الفعل   3   1آذار    

 3المضارع البناء/

الطريقة االستنباطية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

اعراب الفعل   3 2    آذار

 3المضارع الجزم/

 األداء الصفي الطريقة القياسية  

تطبيقات ومراجعة    3 3آذار     

وامتحان الشهر 

 األول/الفصل الثاني  

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحروف المتضمنة   3  4آذار     

 معنى الشرط 

الطريقة القياسية  

 ة النص  وطريق

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحروف المتضمنة   3 1نيسان 

 معنى الشرط 

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   العدد    3 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   إعراب العدد  3 3نيسان 

 نات واالمتحا

الحروف المتضمنة   3   4نيسان 

 معنى العدد 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

الجمل التي لها محل   3   1مايس   

 من اإلعراب 

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الجمل التي ليس لها   3 2مايس  

 محل من اإلعراب 

طريقة حل  

 المشكالت  

    _____ 

تطبيقات ومراجعة    3   4و   3مايس 

وامتحان الشهر الثاني  

 الفصل الثاني  

 ______      ____ 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
سوعة األدب العريب/  موقع الدكتور حممد سعيد الغامدي . املكتبة الشاملة/ مو 

 مكتبة اإلسكندرية/ املكتبة الوقفية /موقع كلية اللغة العربية جامعة األزهر . 
 موقع كلية اللغة العربية جبامعة القرويني .  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

ابية لمادة  زيادة ساعات المحاضرات التطبيقية لتتمكن الطالبات من القدرة على اتقان المهارات القرائية والكت

 النحو العربي وضبطها  
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 

 

 

 

 جامعة تكريت  الجامعة  :    

 كلية التربية للبنات  الكلية/ المعهد:   

 اللغة العربية  سم العلمي    :الق   

 16/8/2020   تاريخ ملء الملف :   

 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        

   نتصار غانمأ.م.د.إاسم المعاون العلمي :                      أ. د.عماد حميد : اسم رئيس القسم   

   خ   :                                                         التاريخ  :                                                     التاري    

 دقـق الملف من قبل      

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     

  اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    

 : التاريخ      

 توقيع ال    

 

 مصادقة السيد العميد                                                                  

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه  من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .43

 قسم اللغة العربية   القسم العلمي / المركز  .44

اسم البرنامج األكاديمي او   .45

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   ئية اسم الشهادة النها .46

 النظام الدراسي :   .47
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .48

 النشاطات البحثية والمشاهدة والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .49

 16/8/2020 تاريخ إعداد الوصف  .50

 أهداف البرنامج األكاديمي  .51

ارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس رفد وز-1

 الثانوية. 

 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وففنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

عاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  )الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والم

 تلك المجاالت . 

تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   -3

 المتنوعة . 
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معرفة المبدعين فيها عبر  االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، و -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 البياني للقرآن الكريم . 

اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 ناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  ي

 

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .52

 االهداف المعرفية   -ث 
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة . أن-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 . ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً 

 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ

 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ

 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ

 مج  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنا –ب 

 أن تتمكن الطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

بة باالستعانة بنظريات  أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطل- 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  
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 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية )االلقائية(. -

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم       

 يم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية االلكترونية ،الواجبات البيتية ومتابعتها (. التقو -

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  -

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 بية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . تنشأة الطالب على حب اللغة العر-1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

طالب لشرف الكلمة وأثرها  العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي ال-4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 

 طرائق التعليم والتعلم      

التعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 عامة من القيم الحسنة .  تكوين فئة-2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية   -3

 طرائق التقييم     

 المشاركات اليومية , والتزامه بالحضور , سلوك الطالب في طرح المشكلة . ومشاركته في حلها.
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 التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية -د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 ج والطرائق التربوية والنفسية . مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرام -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على   -

 رائق العلمية .الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالط

التفاعل في  الصف االلكتروني وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة  -

 حلولها . 

 

 طرائق التقييم           

 

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح الفريق ضمن  المالحظة  ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ،  -

 الصف الدراسي االلكتروني  وبيئة الكلية والجامعة .  
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  

 

 

 بنية البرنامج   .53

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 أدب عصر ماقبل اإلسالم    
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 - 2 الصرف   

 - 2 البالغة    الصف األول 

 - 2 اإلنشاء والتعبير    الصف األول 

علوم القرآن وقواعد    الصف األول 

 التالوة  

2 - 

 - 2 علم النفس التربوي    الصف األول 

 - 2 أسس التربية    الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 

 - 1 حقوق اإلنسان    الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي   الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية    الصف الثاني  

 - 2 غة  البال  الصف الثاني  

 - 2 الكتاب القديم    الصف الثاني  

 - 2 تحليل النص    الصف الثاني  

 - 2 اإلدارة التربوية    الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 3 األدب العباسي   الصف الثالث 

 - 2 د القديم  النق  الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي   الصف الثالث 
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 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 الحديث ومصطلحه    الصف الثالث 

 - 2 اإلرشاد التربوي    الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 فقه اللغة   الرابع الصف 

 - 2 النقد الحديث   الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية    الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية    الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 

 - 2 القياس والتقويم   الصف الرابع 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .54

 

التواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في    -

 االختصاصات المماثلة.  

االطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل المشكلت  -

 العلمية .   

 في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديث .    االنخراط -
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 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .55

 

يتبع القبول في الكلية نظام التوزيع المركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العالي والبحث   -

لجامعات والمعاهد العراقية وبالموازنة بين رغبة الطالب وما  العلمي بحسب استمارة القبول في ا

 حصل عليه من مجموع . 

أما القبول في قسم اللغة العربية فهو يخضع لقرار لجنة مختصة بالقسم توازن بين رغبة الطالبة 

 ودرجتها في مادة اللغة العربية في االمتحان النهائي للصف السادس في المرحلة الثانوية .  

 

 مصادر المعلومات عن البرنامج  أهم .56

 رابط البرنامج على شبكة االنترنت ، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة .  -

الدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج في مختلف المعاهد -

 والكليات في العراق .  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 

األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 

مة والتأهيلية  المهارات العا

المنقولة) المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                 أساسي تطبيقات لغوية  تطب 2021--2020
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .25

 قسم اللغة العربية   القسم العلمي  / المركز .26

 تطبيقات لغوية / الصف الرابع   اسم / رمز المقرر  .27

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .28

 رر سنوي  مق الفصل / السنة  .29

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 

 أهداف المقرر .32

متكني الطالبات من معرفة املستوايت اللغوية النحوية والصرفية والصوتية والداللية، لتمكينهن من    -17
 حتليل النصوص الشعرية والنثرية حتلياًل علمياً  . 

 نى التطبيقات اللغوية وما يتعلق بها من معايير معرفة وفهم مع  -2

 مهارات التفكري والتحليل متّكنهم من حتليل النصوص وتوظيفها  -3
مهارات التطوير الذاتي التي تمّكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين. مهارات التطوير الذاتي التي   -4

 تمّكن الطالبات من المنافسة مع اآلخرين. 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 قرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات الم .22

 األهداف المعرفية   -أ

         تمكين الطالبات من الحصول على أكبر قدر من المعرفة العلمية . -1أ

 تمكين الطالبات من الحصول على فهم أخالقيات المهنة .-2أ

 ة .تمكين الطالبات من الحصول على فهم المعارف األساسية في التطبيقات اللغوي -3أ

تمكين الطالبات من الحصول على معرفة القواعد األساسية للتحليل وتوظيفها في تحليل النصوص   -4أ

 الشعرية والنثرية . 

الوقوف على أبرز أدوات التحليل اللغوي والنحوي والنّصي ، لتوظيفها في تحليل النصوص األدبية   -5أ

 الشعرية والنثرية. 

ّم معرفي يوّظف في أثناء قراءة النصوص واستنباط مواطن الجمال  تمكين الطالبات من الحصول على ك  -6أ

 فيها .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تمكين الطالبات من حل المشكالت الخاصة بالتحليل اللغوي .  – 1ب 

 .تمكين الطالبات من حل المشكالت المرتبطة بالتحليل الصوتي وتوظيفه في النصوص اللغوية  - 2ب 

تمكين الطالبات من حل المشاكل المرتبطة بالتحليل النحوي وتطبيقه على النصوص الشعرية   - 3ب 

 والنثرية . 

تمكين الطالبات من حل المشاكل المرتبطة بالتحليل النّصي وتطبيقه على النصوص الشعرية   -4ب 

 والنثرية. 

مد شوقي وعمر أبو ريشة وإبراهيم  تمكين الطالبات من تحليل قصائد منتقاة لشعراء كبار أمثال أح -5ب 

 ناجي ، والتعّرف على نخبة من الشعراء العرب المحدثين من مختلف األقطار العربية .

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       
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 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( عبر برنامج كوكل ميت , وتسجيل المحاضرة .

 _ طريقة النص 

 

   طرائق التقييم     

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

   األهداف الوجدانية والقيمية -ج

مهارات عملية تمّكن الطالبات من التوصل إلى معرفة دقيقة بأصول وقواعد التحليل النصي    -1ج

 للنماذج الشعرية والنثرية بمستوياتها اللغوية األربعة. 

 معرفة جماليات اللغة العربية في أساليبها في تركيب الكالم وتأدية المعاني .   -2ج

 ي التعبير عن األفكار والحوار الحضاري . إيقاظ وعي الطالبات بقيمة الكلمة ف -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة  في النفوس مما يبعث الطالبات على اإليمان بدور اللغة االنساني في   -

 التواصل وبث األفكار . 

 ق التقييم  طرائ   

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 ر الشخصي (. بقابلية التوظيف والتطو .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

تمكين الطالبات من جعل مادة التطبيقات اللغوية قاعدة لهن لالستفادة منها في كيفية تحليل  -1د 

 النصوص مستقبالً. 

 تمكين الطالبات من اجتياز مقابالت العمل من خالل بناء شخصية قوية لهن . -2د 

 تمكين الطالبات من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج . -3د 

   



  
 4الصفحة 

 
  

 المقرر  بنية .23

الساعا  األسبوع 

 ت 

مخرجات التعلم  

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تطبيقات صوتية    2 1كانون األول 

في نماذج نثرية  

 وشعرية  

الطريقةالقياسية ، 

 طريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صوتية    2 2كانون األول 

ة  في نماذج نثري

 وشعرية  

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صوتية    2 3كانون االول 

في نماذج نثرية  

 وشعرية  

الطريقة القياسية ،  

 طريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صرفية   2 4كانون األول 

في نماذج نثرية  

 وشعرية

طريقة النص ،  

 لقياسية الطريقة ا

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صرفية   2 1كانون الثاني 

في نماذج نثرية  

 وشعرية

طريقة النص ،  

 الطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات صرفية   2 2كانون الثاني 

في نماذج نثرية  

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تطبيق عملي    2 3 كانون الثاني

 لبعض النماذج 
األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تطبيقات نحوية    2 4كانون الثاني 

في نماذج نثرية  

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تطبيقات نحوية    2 1شباط 

في نماذج نثرية  

 وشعرية

الطريقة القياسية  

 وطريقة النص  

الصفي  األداء

 واالمتحانات 

تطبيقات نحوية    2 2شباط  

في نماذج نثرية  

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

األداء الصفي طريقة النص  الجملة االسمية    2   3شباط 
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 واالمتحانات  والطريقة القياسية   والفعلية 

الجملة االسمية    2 4شباط 

 والفعلية 
طريقة النص  

 قة القياسية  والطري

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الداللة القطعية    2   1آذار 

 واالحتمالية                                      
طريقة النص و 

 الطريقة االستنباطية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الداللة القطعية    2 2آذار 

 واالحتمالية                                      
ة النص  طريق

 والطريقة القياسية  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات داللية في    2   3آذار 

نماذج نثرية 

 وشعرية   

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تطبيقات داللية في    2 4آذار 

نماذج نثرية 

 وشعرية   

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

طبيق عملي ت  2 1نيسان   

 لبعض النماذج

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية   لترادف       ا  2   2نيسان   

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة االستنباطية   لترادف       ا  2   1نيسان    

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية   المشترك اللفظي          2 2نيسان   

الطريقة القياسية   المشترك اللفظي          2 3نيسان     

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة القياسية   األضداد   2  4نيسان     

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ة القياسية  الطريق األضداد   2 1مايس 

 وطريقة النص  

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تطبيقات نّصية في    2 2مايس  

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .24

ال يوجد كتاب مقرر وإنما تجمع المادة من بطون الكتب   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المختلفة 

التعبير القرآني، و معاني األبنية ، معاني النحو ،الجملة العربية   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

انتقاء قصائد  –دواوين بعض الشعراء د.فاضل السامرائي . –

 منها  

 كتب الخطب والفنون النثرية المختلفة . 

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

رسائل ماجستير وأطاريح دكتوراه تجمع فيها معظم المادة من  

 يرها. حيث التطبيق النحوي والصرفي والصوتي وغ 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

مواقع التعليم اإللكتروني المختلفة مثل مكتبة المصطفى  

 ومنتديات مكتبتنا العربية. 

 موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي .  

 موقع كلية اللغة العربية جامعة األزهر . 

تطبيقات نّصية في    2 3مايس

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

ة في  تطبيقات نّصي  2   4مايس 

نماذج نثرية 

 وشعرية

األداء الصفي  الطريقة القياسية  

 واالمتحانات 

تطبيق عملي   2   1حزيران   

 لبعض النماذج

طريقة النص  

 والطريقة القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 2حزيران  

 المشكالت  

    _____ 

االمتحانات    ___    4و   3مايس 

الفصلية  

المراجعة و

 النهائية  

 ______      ____ 
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 موقع كلية اللغة العربية بجامعة القرويين .  

 

 ير المقرر الدراسي خطة تطو .25

 

تتطلب مادة التطبيقات اللغوية توفير ساعات إضافية عما هي عليه حالياً ، كونها مادة مهمة في التحليل اللغوي  

 للنصوص العربية شعرها ونثرها ، وعليها يقع الدور األكبر في تحقيق أهداف البرنامج األكاديمي . 

يالئم كل موضوع دراسي من طرائق التدريس ووسائل  وتتطلب خطة تطوير المقرر كذلك النظر في ما 

 اإليضاح . 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 للبنات   الرتبية :   ة/ املعهدالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 16/8/2020اتريخ ملء امللف :      

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                   صار غامنانت  .د.م.د                       اسم املعاون العلمي : أيد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                         
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .57

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .58

او  اسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
 ربية وآدابها  دراسة اللغة الع

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .60

   :النظام الدراسي  .61
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .62

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .63

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .64

 اف البرنامج األكاديمي أهد  .65

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

لعباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  )الجاهلي ، االسالمي ، ا

 تلك المجاالت . 
تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   -3

 المتنوعة . 
لغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر  االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات ال -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 البياني للقرآن الكريم . 
لمدارس الثانوية فيما بعد بما  اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة ا -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .66

 االهداف المعرفية   -ج
 صرف واإلمالء و التعبير.  أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو وال-1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 صوص األدبية فيها شعراً ونثراً . ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك الن
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 هداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  األ –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات   أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة- 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

ية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  العمل على النهوض باللغة العرب-4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 قدوة الحسنة فيمن حوله .تمثُل الطالب لل-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

بعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتا 

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 لحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  مهارات التقنات ا -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ) االستنباطية(  الطريقة االستقرائية -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 شة حلولها .التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناق

 
 طرائق التقييم           

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 لطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  تكليف ا
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 بنية البرنامج   .67

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 دب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(األ  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 يةاللغة اإلنكليز  الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 نثر( األدب العباسي  )ال  الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 
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 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - دة والتطبيق  المشاه  الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .68

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .    االطالع على دراسات عاملية يف االقسام-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -
 
 

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

 
الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات  يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي  -

 واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  
لغة العربية يف االمتحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة ال

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .70
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 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف -

 



  
 15الصفحة 

 
  

 

 

 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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .33

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .34

 النحو العربي/ الصف األول اسم / رمز المقرر  .35

 محاضرات صفيّة  حضور المتاحة أشكال ال .36

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .37

 ساعة   96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 
 أهداف المقرر .40

ة  والوقوف على دواعي النشأيف التأليف يف  علم  النحو    النحوية وجهودالعلماء وأهم املدارس    العريب   ابلنحو تعريف الطلبة  
 والتطوير 

تنمية القدرة لدى الطلبة على فهم النحو   منأجل سالمة اللغة الغربيةوالنطق هبا نطقا بعيدا عن اللحن والكالم غري املفهوم     
 وتذوق  النصوص تذوقها تذوقاً صحيحاً واحلكم هلا أو عليها مبوضوعية وإنصاف . 

 
 
 
 

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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 م والتقييم وطرائق التعليم والتعل  مقررمخرجات ال .26

 األهداف المعرفية   -أ

 بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى الطلبة معرفة واسعة بالنحو  العربي   ،    -1أ

 دارس النحوية    من اجل العناية باللغة العربية . مالتعرف على أهم المذاهب وال-2أ

جاالً،بلغة عربية رفيعة  القدرة على الكتابة بلغة عربية فصيحة عالية ،والتكلم   بلغة العرب  ارت -3أ

 المستوى. 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة قواعد اللغة العربية وأساليبها  وتراكيبها   – 1ب 

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب 

 معرفة االعراب  وما يؤديه من معنى في التراكيب   -3ب      

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 ويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . _ التق 
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .   -1ج

 

 ساعد الطلبة على  سالمة اللغة العربية لدى الطالب  معرفة أهم المصطلحات االراء  النحوية   التي ت  -2ج-

 إبداعات اللغة العربية ،   زإيقاظ وعي الطالبات بأهمية النحو بوصفه إبر -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

وذوقية  ، مما يغرس لدى الطالبات الوعي    تقديم النحو العربي   بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية -

 بأهمية النح العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة العالية لدى االنسان العربي. . 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية .  أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .رى المتعلقالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخ  -د 

 القدرة على فهم النصوص   و معرفة الخطأ  والصواب   في التعبير  ومواطن  قوة اللفظ  والكالم البليغ.. -1د 

حفظ االراء والقواعد التي أقرها النحاة و ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصف  النحو  علم   -2د 

 العرب   لم يكن لهم علم أصح منه .   من علوم
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 بنية المقرر  .27

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

الطريقة   الكالم وما  يتألف من   3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  

الطريقة   عالمات االسم   3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

   3األول

الطريقة   عالمات الفعل  3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4األول 

الطريقة   الحرف  3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

الطريقة   أنواع الفعل   3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2الثاني  

الطريقة   المبني والمعرب   3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  3الثاني  

الطريقة   اعراب االسماء الستة   3

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4الثاني  

اعراب المثنى وجمع    3

المذكر السالم وجمع  

 المؤنث السالم 

الطريقة  

 القياسية 
صفي األداء ال

 واالمتحانات 

-النكرة  والمعرفة      3 1شباط    

 الضمير

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   اسم االشارة   -العلم  3   2شباط    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المعرف -الموصول    3   1آذار    

 بال 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 ات واالمتحان 

االبتداء: المبتدأ     3 2آذار    

 والخبر 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تأخير الخبر   3 3آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تقديم  الخبر   3  4آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قة  الطري حذف المبتدأ  3 1نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   حذف الخبر  3 2نيسان  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تعدد الخبر  3 3نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   حذف المبتدأ والخبر   3   4نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .28

تحقيررق    . شرررا ابررن عقيررل  علررى  ألفيررة ابررن مالررك ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 العالمة محمد محيي الدين عبد الحميد

 
 شذور الذهب  البن هشام شرا -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 أوضح المسالك البن هشام -2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

الطريقة   عملها   -كان واخواتها   3   1مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   ليس   3 2مايس 

 القياسية 
 األداء الصفي

  -ما برح-ما فتئ     3   3مايس   

 ما انفك-مازال  

 شروط عملها 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة     معاني هذه  االفعال  3 4مايس 

 اسية القي
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

توسط خبر هذه    3 5ايس م

 االفعال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

امتناع تقديم خبر  -ليس   3

 ليس عليها 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

حذف  -كان الزائدة  3 2 حزيران

حذفها مع   -كان وحدها

 اسمها

ريقة  الط

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحروف المشبهة    3 3 حزيران

ما  و ال  --بليس  

 والت و ان 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 -أفعال المقاربة   3 4 حزيران

 -وافعال الرجاء

 وافعال الشروع 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   ة عامة  مراجع  3 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___ 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

ألدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى  على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة ا -1

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 قرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطالبات  . ميفتقر ال -2
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 العلميوزارة التعليم العالي والبـحث 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 2020/8/16:  اتريخ ملء امللف      

 
 :   التوقيع                                               :                     التوقيع     
                   انتصار غامن  .د.م.د                       اسم املعاون العلمي : أيد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         خالتاري:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
          د مصادقة السيد العمي                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .71

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .72

او  اسم البرنامج األكاديمي  .73

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .74

   :النظام الدراسي  .75
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   نامج االعتماد بر .76

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .77

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .78

 أهداف البرنامج األكاديمي  .79

في المدارس رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية -1

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  

 تلك المجاالت . 
ك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية  تعزيز إدرا -3

 المتنوعة . 
االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

ان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبي

 البياني للقرآن الكريم . 
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 يثة .  يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحد 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .80

 االهداف المعرفية   -ح
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 .أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة -2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . 
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 بة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به  أن تلّم الطال -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 لعلمية .أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة ا- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 اللغة وتدريسها   علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 ة ومتابعتها ،التقويم الصفي(.التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتي

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 الجمال في اللغة العربية وآدابها .التعرف على مواطن -2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
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 والتعلم   طرائق التعليم    

 

ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف 

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 حث العلمي .مهارات العمل الجماعي خاصة في الب -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

التواصل مع   - القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  والقدرة على  اعاد   ، المجتمع 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .

 
 طرائق التقييم           

 ة .  االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملي -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق رحلة الدراسية  الم

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 ات لغوية )التعبير واإلنشاء(مهار  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 اللغة اإلنكليزية  الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 حاسبات  ال  الصف الثاني  
 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )النثر(   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 عر العربي الحديث الش  الصف الرابع 
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 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 طور الشخصي التخطيط للت .82

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   -
 ة يف جمال التواصل التقين احلديث .   االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديث  -
 
 

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

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات   -

 نة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  واملعاهد العراقية وابملواز 
تحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة العربية يف االم 

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج أهم مصادر المعلومات عن البرنام  .84
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 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

ارات األخرى  المه )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .41

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .42

 تحليل النص القرآني   اسم / رمز المقرر  .43

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .44

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .45

 ساعة   64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2020/ 8/ 16 لوصف تاريخ إعداد هذا ا .47

 
 أهداف المقرر .48

ة اليت ظهرت يف العصر احلديث والوقوف على دواعي النشأة  دبي العريب احلديث وأهم املدارس واالجتاهات األ  شعر تعريف الطلبة ابل
 والتطوير 

هلا أو عليها مبوضوعية  تنمية القدرة لدى الطلبة على التحليل والشرح والتأويل لألعمال األدبية لتذوقها تذوقاً صحيحاً واحلكم 
 وإنصاف . 

 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .30

 األهداف المعرفية   -ب 

بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى الطلبة معرفة واسعة بالشعر في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم    -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات األدبية.

مدرسة المهجر وجماعة   درسة اإلحياء ، مدارس األدبية الحديثة متمثالً معلى أهم المذاهب والالتعرف -2أ

مما يمنح   والشعر الحر ) التفعيلة( الريادة والمصطلح ، وأهم شعرائها    مدرسة أبولو  الديوان و

ة النماذج الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عند دراس

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

 القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها للكشف عن خصوصيتها الحديثة .  -3أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

معرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من   – 1ب 

 عربي .األدب ال

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب 

االتصال عن طريق النص الذي يتفاعل الطالب معه بوصفه أفق تواصل بين أطراف العملية  -3ب      

 اإلبداعية الثالثة المبدع والنص والمتلقي . 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 لقاء المحاضرات ( ._ الطريقة القياسية ) ا

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 ر أحكام النجاح والرسوب . _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدا
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .   -1ج

 

 معرفة أهم المصطلحات واالتجاهات األدبية والشعرية الحديثة   -2ج-

إبداعات األدب العربي ، عبر السمو بالمنتجات   زبوصفه إبرإيقاظ وعي الطالبات بأهمية الشعر  -3ج

 اإلبداعية إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال . 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

الطالبات الوعي بأهمية  تقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى  -

 الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية . 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 جدانية والقيمية . أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الو

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 . بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د 

حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 أصح منه .   
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  موضوع اسم الوحدة / أو ال

كانون  

 1األول 

الطريقة   سورة  ال عمران    2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  

تحليل سورة ال عمران من   2

 10الى االية   1االية  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

   3األول

من  البيان والتفسير لاليات   2

1-10 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4األول 

  –  10تحليل االيات من    2

 احكامها وتفسيرها  20

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

بيان احكام االيات القرآنية    2

 30 -20من 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
ن  كانو 

 2الثاني  

  40-30تحليل االيات من    2

القراءات .. اللغة . االساليب 

 البالغية 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

  3الثاني  

  48-40تحليل االيات من    2

 اللغة . البالغة .القراءات

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4الثاني  

الطريقة   56-48اليات من  تحليل ا  2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   60-56تحليل االيات من   2 1شباط    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   65-60تحليل االيات من   2   2شباط    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قة  الطري 70-65تحليل االيات من   2   1آذار    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   74-70تحليل االيات م   2 2آذار    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   81-74تحليل االيات من   2 3آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   87-81تحليل االيات من   2  4آذار     

 القياسية 
في األداء الص

 واالمتحانات 

الطريقة   85-87تحليل االيات من   2 1نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   90-85تحليل االيات من    2 2نيسان  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   97  -90تحليل االيات من    2 3نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   102-97تحليل االيات من   2   4نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .32

، وهبرره   التفسير المنيررر فرري العقيرردة والشررريعة والمررنهج ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 .الزحيلي ، المجلد الثاني دار الفكر دمشق

 
 2تفسري الصابوين ، للصابوين / مكة املكرمة ط/ لرئيسية )المصادر(   ـ المراجع ا2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
  ، بالبيضاوي  الملقب  الدين  ناصر   ، البيضاوي  تفسير 

 دار الكتب العلمية ، بيروت . 

ع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواق

 .... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

الطريقة   106-102تحليل االيات من    2   1مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   115-106  تحليل االيات من  2 2مايس 

 القياسية 
 األداء الصفي

ة  الطريق 125-115تحليل االيات من   2   3مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

-125تحليل االيات من     2 4مايس 

135 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   150-135تحليل االيات من   2 5ايس م

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

الطريقة   165-150تحليل االيات من   2

 القياسية 
لصفي األداء ا

 واالمتحانات 

الطريقة   180-165تحليل االيات من   2 2 حزيران

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   190-180تحليل االيات من   2 3 حزيران

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   200-190تحليل االيات من   2 4 حزيران

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___ 



  
 5الصفحة 

 
  

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى   -3

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 ترسيخ المادة النظرية لدى الطالبات  . قرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لميفتقر ال -4
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة  : تكريت    

 ات الكلية/ المعهد: كلية التربية للبن    

 القسم العلمي    : اللغة العربية    

 2020/  8/  16تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        

                اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :        

           التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  

    

 

                                                                             

     

 قبل  دقـق الملف من     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:     

 التاريخ                            

 التوقيع     

                                                                                               

 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ا مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف  من الطالب تحقيقه

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلية التربية للبنات  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .85

 اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .86

اسم البرنامج األكاديمي او   .87

 المهني 

 منهج البحث المكتبة و

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها دة النهائية اسم الشها .88

 النظام الدراسي :   .89

 سنوي /مقررات /أخرى  

 نظام سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .90

 النشاطات البحثية المختلفة  المؤثرات الخارجية األخرى  .91

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .92

 أهداف البرنامج األكاديمي  .93

 البات بمهارات كتابة البحوث .تزويد الط .1

 إتقان ومعرفة المصدر العلمي الرصين .  .2

 المعلومات العلمية والتحليلية .على زيادة االطالع   .3

 ضمان تدريب الطالبات على طرائق تحليل النصوص على وفق آليات جديدة . .4

 

 

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .94
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 اف المعرفية  : االهد  -خ

 إطالع الطالبات على القواعد األساسية في كتابة البحوث .   -1أ

 الوقوف على المهارات التحليلية في النص . -2أ

 تنمية الذوق األدبي للطالبات . -3أ

 تنمية مهارات الطالبات اللغوية .  -4أ

 تعزيز الحس الجمالي والفني .     -5أ

  -6أ

 خاصة بالبرنامج : األهداف المهاراتية ال –ب 

 رصد الظواهر السلبية في كتابة البحوث األكاديمية . – 1ب 

 اتقان الخطوات المنهجية لكتابة البحوث العلمية .  – 2ب 

 القدرة على تحليل النصوص األدبية .  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . الطريقة االستقرائية ) االستنباطية (  .1

 .  لقائية ( الطريقة القياسية ) اإل .2

 المناقشات الحرة والموجهة.  .3

 تحليل المهام.  .4

 حل المشكالت.طريقة  .5

 

 طرائق التقييم       

 االختبارات القصيرة.  .1

 االختبارات التحريرية الموضوعية والمقالية. .2

 كتابة التقارير القصيرة.  .3

 ملفات االنجاز.  .4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 عرف على قيمة كتابة البحث األكاديمي . تحفيز الطالبات وجدانيا للت .1

 كتابة البحوث العلمية وتقريبها من نفوسهن . على االخالص في  ات تشجيع الطالب .2

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 . google classroom  المحاضرة المباشرة عن طريق .1

 . المناقشة .2

 

 طرائق التقييم     

 . اختبارات الكترونية .1

 .  تقارير وبحوث  .2
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 

 . ات بالة للطعلميدراك عمق المشكالت الإمهارة فهم و .1

 . في المؤسسات المجتمعية لوم األدبية والنقديةمهارة توظيف الع .2

 .  والنقديةاللغوية واألدبية بالعلوم  الطالبات مهارة تنوير  .3

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . المحاضرة. 1

 .  المناقشة. 2

 

 طرائق التقييم           

 .  اختبارات الكترونية. 1

 . تقارير وبحوث . 2

 بنية البرنامج   .95

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

 عملي     نظري      

 ال يوجد  ساعتان  منهج البحث المكتبة و AC6 الثالثة 

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .96

 توظيف طرائق جديدة في تدريس المقرر . .1

 من مهارات . اهاب توظيف وسائل جديدة تعزز من معرفة الطالبة في اكتس  .2

 ون قابالً لكل جديد .العمل على تطويع المنهج المقرر ليك .3

 توظيف قدرة الطالبات بما يتالءم مع المهارات المكتسبة . .4

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( : .97
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 القبول المركزي على وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة . .1

 معدل الطالبة في الدراسة اإلعدادية . .2

 ة االستيعابية للقسم العلمي المعني . األخذ بالحسبان الطاق .3

 اختبار الطالبات . .4

 إجراء اختبار عملي وتحريري للطالبات . .5

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج :  .98

 المقررات الدراسية .  .1

 المالك التدريسي . .2

 المصادر القديمة والحديثة .  .3
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية  

المهارات العامة والتأهيلية 

نقولة) المهارات األخرى الم

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي(

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

 AC6   المكتبة ومنهج

 البحث

  + + +  + + +  + + + + + + + أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبنات  – جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .49

 اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .50

 منهج البحث المكتبة و اسم / رمز المقرر  .51

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .52

 سنوي  الفصل / السنة  .53

 ساعة   64 كلي(عدد الساعات الدراسية )ال .54

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

 .تعريف الطالبات بمنهجيات البحث وآليات الكتابة القويمة .1

 .تنمية القدرة على التحليل والتقويم والتأويل لألعمال والنصوص األدبية . 2

 .تنمية القدرة على تقييم النصوص األدبية والقدرة على نقدها . 3

 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .34
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 األهداف المعرفية   -أ

 بعد االطالع على مفردات هذه المادة تتمكن الطالبة من معرفة آليات الكتابة البحثية وطرائقها . -1أ

 التعرف على أهم المصادر والمراجع العربية واألجنبية في شتى الموضوعات والعصور . -2أ

طالبات من تذوق النصوص األدبية على النحو الذي يمكنهن من الكشف عن حقائق هذه تمكن ال -3أ

 النصوص . 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تمكن الطالبات من االعتماد على أنفسهن قدر اإلمكان .  – 1ب 

 منح الثقة بالنفس والسير على وفق خطى علمية راسخة . – 2ب 

 رث العلمي الذي تركه لنا السابقون فيما يتعلق بعلوم اللغة العربية وآدابها .الغوص في هذا اإل – 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية ) إلقاء المحاضرات ( . .1

 طريقة النص  .2

 طرائق التقييم       

المناقشات الصفية والواجبات   .التقييم البنائي من خالل االختبارات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبات في1

 البيتية ومتابعتها ، والتقييم الصفي . 

 .التقييم التشخيصي من خالل االمتحانات الفصلية والنهائية . 2

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشئة الطالبات على حب اللغة العربية والتراث العربي . -1ج

 ين الطالبات من تثقيف المجتمعات المختلفة . الوقوف على الحقائق العلمية المطلوبة لتمك -2ج

 التعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمنهجيات البحث .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

توفير الدوافع النفسية على النحو الذي يشجع الطالبات  .1

 على القيام بمهام مسؤولية كتابة البحوث بكل أمانة وعلمية ودقة .

لمعلومة الرصينة والحقيقية لغرض زرع بذرة  تقديم ا .2

 الوعي في نفوس الطالبات اتجاه البحوث األكاديمية وأهميتها . 

 

 طرائق التقييم     

 الطريقة القياسية المقالية .  .1

 طريقة االختبارات الموضوعية .  .2

 

 وظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الت  -د 

القدرة على تحليل النصوص والوقوف على الحقائق التي يتم التوصل إليها من خالل عملية كتابة   -1د 

 البحوث األكاديمية الرصينة .

معرفة الخطوات العلمية التي يسير عليها الباحثون في سبيل الوصول إلى أقصى درجات الدقة   -2د 

 والعلمية . 

 ابة البحثية بحاجة إلى مجموعة من األدوات البحثية التي البد من توافرها . معرفة أن الكت -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر  .35

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

ونبذة   2 1كانون األول  المنهج  تعريف 

 تاريخية عن نشأته 

ألداء الصفي  ا الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

وأنواع   2 2 كانون األول البحث  تعريف 

 البحوث 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية الباحث وشروطه   2 3 كانون األول

 واالمتحانات 

احتياجات الباحث الثالث    2 4 كانون األول

البحث  قراءة  وطرائق 

 فمن قبل المشر

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الموضوع   2 1 كانون الثاني اختيار 

 وشروط اختياره 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ  امتحان شهري   2 2 كانون الثاني  ـــــ

األداء الصفي   الطريقة القياسية الخطة  2 3 كانون الثاني

 االمتحانات و

األداء الصفي   الطريقة القياسية المصادر والمراجع  2 4 كانون الثاني

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية فوائد متعلقة بالمصادر   2 1شباط 

 واالمتحانات 

ــ  امتحان شهري   2 2 شباط ــ  ــــ  ـــ

وجمع   2 1 آذار الجذاذات 

 المعلومات 

اء الصفي  األد الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

بجمع   2 2 آذار متعلقة  فوائد 

 المعلومات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية تفريق الجذاذات   2 3 آذار

 واالمتحانات 

عن   2 4 آذار عامة  مالحظات 

 عملية جمع المعلومات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 ات واالمتحان

األداء الصفي   الطريقة القياسية المسودة  2 1نيسان 

 واالمتحانات 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  امتحان شهري   2 2نيسان   ـــــ

األداء الصفي   الطريقة القياسية النقد وأنواعه   2 3نيسان 

 واالمتحانات 

وحدة    2 4نيسان  أجل  من  قراءة 

 البحث 

اء الصفي  األد الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية المبيضة ومتعلقاتها   2 1آيار 

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية المبيضة الثانية   2 2 آيار

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية الفهارس وأنواعها   2 3 آيار

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .36

 . علي جواد الطاهر . .منهج البحث األدبي ، د 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 .المكتبة ، د. حاتم الضامن .2

 

 .منهج البحث ، د. شوقي ضيف .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 .منهج البحث ، أحمد الشايب . 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 ث ، د. محمد رضوان الداية ..المكتبة العربية ومنهج البح1

.لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ، د. محمد عجاج 2

 الخطيب .

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

أي كتاب الكتروني يصب في فائدة التعلم فالهدف الرئيس هو  

 زيادة المعرفة وترصينها لدى الطالبات 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 دة تفتقر إلى النماذج التطبيقية التي تعزز من فهم الطالبات في مضمار كتابة البحوث األكاديمية . الما .1

من المفترض أن تدرس هذه المادة في المراحل األولى لكي نستطيع مساعدة الطالبات في الوقوف على   .2

ا مادة تدرس في أساسيات كتابة البحوث الرصينة ، مع زيادة عدد ساعات المعتمدة لتدريسها أو جعله

 مرحلتين متتاليتين . 

 

 

 
 

 

 

 

األداء الصفي   الطريقة القياسية عها الفهارس وأنوا  2 4 آيار

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية المعاجم العربية وأهميتها   2 1حزيران 

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية كتب األدب العامة  2 2حزيران 

 واالمتحانات 

ي  األداء الصف الطريقة القياسية كتب النحو واللغة  2 3حزيران 

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية كتب البالغة   2 4حزيران 

 واالمتحانات 

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1تموز 

 المشكالت 

ــ   ـــــــ

ــ  االمتحانات النهائية   ـــــ  3و  2تموز  ــ  ـــــ  ـــــ



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة  : تكريت    

 الكلية/ المعهد: كلية التربية للبنات    

 : اللغة العربية  القسم العلمي      

 16/8/2020تاريخ ملء الملف :     

 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        

 اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :                       

     خ   :                                                          التاريخ  :                                                    التاري    

    

 

                                                                             

     

 دقـق الملف من قبل      

 واألداء الجامعي   شعبة ضمان الجودة    

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:     

 التاريخ                            

 التوقيع     

                                                                                               

 مصادقة السيد العميد                                                                                                                

 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 



  
 5الصفحة 

 
  

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف  من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حق

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلية التربية للبنات  –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .99

 اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .100

اسم البرنامج األكاديمي او   .101

 المهني 

 النثر العربي الحديث 

 للغة العربية وآدابهابكالوريوس في ا اسم الشهادة النهائية  .102

 النظام الدراسي :   .103

 سنوي /مقررات /أخرى  

 نظام سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .104

المؤثرات الخارجية   .105

 األخرى  

 النشاطات البحثية والمشاهدات والتطبيق في المدارس المختلفة 

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .106

 أهداف البرنامج األكاديمي  .107

 . تذوق النصوص النثريةالطالبات بمهارات  تزويد  .1

 .  تحليل النصوص النثريةتزويد الطالبات بمهارات  .2

 . على قامات النثر العربي الحديث ومعرفة أهم نتاجاتهم األدبية النثريةاالطالع  .3

االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات الفنون العربية النثرية وخواصها   .4

 .  وعناصرها وحدودها

 

 

 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .108



  
 6الصفحة 

 
  

 االهداف المعرفية  :  -د 

 . معرفة النص النثري إطالع الطالبات على القواعد األساسية في    -1أ

 الوقوف على المهارات التحليلية في النص . -2أ

 تنمية الذوق األدبي للطالبات . -3أ

 .  لفنيةاتنمية مهارات الطالبات   -4أ

 .     لدى الطالبات تعزيز الحس الجمالي  -5أ

  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :  –ب 

 .  النصوص النثرية القائمة على خطوط وشروط واضحتينرصد  – 1ب 

 .اإللمام بأسماء المبدعين العرب في مجال النثر العربي  – 2ب 

 .  وفق خطى راسخة وقويمة نثرية علىالقدرة على تحليل النصوص ال – 3ب 

 القدرة على التمييزما بين النص العربي النثري وغيره من النصوص األجنبية  – 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 . الطريقة االستقرائية ) االستنباطية (  .6

 .  الطريقة القياسية ) اإللقائية (  .7

 المناقشات الحرة والموجهة.  .8

 تحليل المهام.  .9

 الت.حل المشكطريقة  .10

 

 طرائق التقييم       

 االختبارات القصيرة.  .1

 االختبارات التحريرية الموضوعية والمقالية. .2

 كتابة التقارير القصيرة.  .3

 ملفات االنجاز.  .4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .  النص النثري العربي الحديث وقيمه األخالقية والمعرفيةتحفيز الطالبات وجدانيا للتعرف على قيمة  .1

حب اللغة العربية وفنونها النثرية كونها عامل مهم من عوامل بناء مجتمع معرفي  على  ات تشجيع الطالب .2

 قويم قائم على القيم العربية األصيلة . 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 . google classroom  المحاضرة المباشرة عن طريق .1

 . المناقشة .2

 

 طرائق التقييم     

 . ةاختبارات الكتروني .3

 .  تقارير وبحوث  .4
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 

 . ات بالة للطعلميدراك عمق المشكالت الإمهارة فهم و .1

 . في المؤسسات المجتمعية لوم األدبية والنقدية واللغويةمهارة توظيف الع .2

 .  اللغوية واألدبية والنقديةبالعلوم  البات الطمهارة تنوير  .3

تنمية القيم واألخالق الحسنة في نفوس الطالبات على النحو الذي يعزز من أهمية هذه القيم في بناء   .4

 مجتمع وطني قويم ورصين قائم على األخالق والمبادئ والقيم الحسنة . 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 .  االلكترونية المحاضرة. 1

 العلمية الهادفة من أجل ترسيخ المعلومات في أذهان الطالبات .  المناقشة. 2

 

 طرائق التقييم           

 .  اختبارات الكترونية. 1

 . تقارير وبحوث . 2

 بنية البرنامج   .109

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

 عملي     نظري      

 ال يوجد  ساعتان  النثر العربي الحديث  AD5 ةرابعال

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .110

 توظيف طرائق جديدة في تدريس المقرر . .1

 من مهارات . اهاب توظيف وسائل جديدة تعزز من معرفة الطالبة في اكتس  .2

 ون قابالً لكل جديد .العمل على تطويع المنهج المقرر ليك .3
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 ما يتالءم مع المهارات المكتسبة .بتوظيف قدرة الطالبات  .4

 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( : .111

 القبول المركزي على وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة . .1

 معدل الطالبة في الدراسة اإلعدادية . .2

 ة االستيعابية للقسم العلمي المعني . األخذ بالحسبان الطاق .3

 اختبار الطالبات . .4

 إجراء اختبار عملي وتحريري للطالبات . .5

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج :  .112

 المقررات الدراسية .  .1

 المالك التدريسي . .2

 المصادر القديمة والحديثة .  .3
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية  

المهارات العامة والتأهيلية 

نقولة) المهارات األخرى الم

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي(

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

النثر العربي  AD5 الرابعة 

 الحديث

  + + +  + + +  + + + + + + + أساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبنات  – جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .57

 اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .58

 النثر العربي الحديث  اسم / رمز المقرر  .59

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .60

 سنوي  الفصل / السنة  .61

 ساعة   64 سية )الكلي(عدد الساعات الدرا .62

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 .تعريف الطالبات بالنصوص الفنية النثرية الحديثة . 1

 .تنمية القدرة على التحليل والتقويم والتأويل لألعمال والنصوص النثرية . 2

 .تنمية القدرة على تمييز النصوص النثرية والقدرة على تذوقها .3

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .38



 

 
 1الصفحة  

 

  

 

 األهداف المعرفية   -أ

 بعد االطالع على مفردات هذه المادة تتمكن الطالبة من التمييز بين النصوص النثرية المختلفة .  -1أ

 التعرف على أهم القامات العربية في مجال الكتابة اإلبداعية النثرية .  -2أ

وق النصوص النثرية على النحو الذي يمكنهن من تذوق هذه النصوص والتأثر  تمكن الطالبات من تذ  -3أ

 بها .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تمكين الطالبات من االعتماد على أنفسهن قدر اإلمكان .  – 1ب 

 منح الثقة بالنفس والسير على وفق خطى علمية راسخة وقويمة .  – 2ب 

 رث العلمي الذي تركه لنا السابقون فيما يتعلق بالفنون النثرية العربية الحديثة . التعمق في هذا اإل – 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية ) إلقاء المحاضرات ( . .1

 طريقة النص  .2

 طرائق التقييم       

في المناقشات الصفية والواجبات   .التقييم البنائي من خالل االختبارات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبات 1

 البيتية ومتابعتها ، والتقييم الصفي . 

 .التقييم التشخيصي من خالل االمتحانات الفصلية والنهائية . 2

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشئة الطالبات على حب اللغة العربية والتراث العربي . -1ج

 تمكين الطالبات من تثقيف المجتمعات المختلفة . الوقوف على الحقائق العلمية المطلوبة ل -2ج

 التعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالنثر العربي الحديث .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

توفير الدوافع النفسية على النحو الذي يشجع الطالبات  .1

 . على القيام بمهام التمييز بين النصوص النثرية الحديثة وتدريسها

تقديم المعلومة الرصينة والحقيقية لغرض زرع بذرة   .2

 الوعي في نفوس الطالبات اتجاه اإلرث النثري الفني الذي تركه لنا المبدعون العرب في العصر الحديث . 

 

 طرائق التقييم     

 الطريقة القياسية المقالية .  .1

 طريقة االختبارات الموضوعية .  .2

 



 

 
 2الصفحة  

 

  

 

 

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

 القدرة على تحليل النصوص من خالل تذوق النصوص النثرية المختلفة .  -1د 

 القدرة على غرس حب المعرفة في نفوس أبناء طبقات المجتمع المختلفة .  -2د 

عزز من قدرة الطالبات في معالجة المشكالت العامة التزود بآليات التعلم المختلفة على النحو الذي ي -3د 

 التي تنشأ في المجتمع على وفق ظروف مالئمة .

    -4د 



 

 
 3الصفحة  

 

  

 

 بنية المقرر  .39

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التمهيد : السرد ، مفهومه   2 1كانون األول 

 لسرد + تقانات ا

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

النص   2 2 كانون األول في  السرد  آليات 

 األدبي + عناصر السرد 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

،   2 3 كانون األول القصة   : األول  الفن 

وتأصيلها  تعريفها 

 وعوامل نشأتها 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 نات واالمتحا

+   2 4 كانون األول للقصة  الفني  البناء 

 عناصر القصة 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

القصة   2 1 كانون الثاني خصائص 

القصة  رواد   + وسماتها 

من  ومجموعة  العربية 

 النماذج القصصية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ  امتحان شهري   2 2 كانون الثاني  ـــــ

،   2 3 كانون الثاني الرواية   : الثاني  الفن 

تعريفها + جذور الرواية 

 + عوامل نشأتها 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

أنماط الرواية + عناصر   2 4 كانون الثاني

 الرواية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الرواية + رواد    2 1شباط  مميزات 

العربية  الرواية 

النماذج  من  ومجموعة 

 الروائية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

ــ  امتحان شهري   2 2 شباط ــ  ــــ  ـــ

الفن الثالث : المسرحية ،   2 1 آذار

عند  ونشأتها   + تعريفها 

 العرب

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

+   2 2 آذار المسرحية  مراحل 

 هيكل العمل المسرحي 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

+   2 3 آذار المسرحية  وحدة 

مقومات العمل المسرحية 

العمل   أجزاء   +

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 



 

 
 4الصفحة  

 

  

 

 المسرحي
+   2 4 آذار المسرحية  أنواع 

موضوعات المسرحية + 

 المسرحية تأثيرات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المسرحية   2 1نيسان  بين  الفرق 

 + والقصة  والرواية 

المسرحية  شخصيات 

 +عناصر المسرحية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  امتحان شهري   2 2نيسان   ـــــ

المسرحية   شروط  2 3نيسان  نجاح 

المسرحية  رواد   +

من  ومجموعة  العربية 

 النماذج المسرحية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

،    2 4نيسان  السيرة   : الرابع  الفن 

فن  تاريخ   + تعريفها 

العرب   عند  السيرة 

تيارات   + ونشأتها 

السيرة وطرائق وصولها 

 إلى العرب

ي  األداء الصف الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

السيرة   2 1آيار  كتابة  من  الهدف 

 + أنواع السيرة 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

السيرة   2 2 آيار بين  ما  الفروق 

الغيرية  والسيرة  الذاتية 

السيرة   فن  رواد   +

من  ومجموعة  العربية 

 النماذج السيرية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

،   2 3 يارآ المقالة   : الخامس  الفن 

نشأة  عوامل   + تعريفها 

 المقالة في العالم العربي 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

المقالة   2 4 آيار انتشار  عوامل 

العالم  في  وظهورها 

العناصر    + العربي 

 المكونة للمقالة 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي   الطريقة القياسية أنواع المقالة   2 1حزيران 

 واالمتحانات 

+    2 2حزيران  األدبية  المقالة  ألوان 

 ألوان المقالة العلمية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .40

 .األدب العربي الحديث ، د. سالم الحمداني وآخرون . 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 

. مجموعة محاضرات نظمها التدريسي اعتماداً على المفردات  1 المراجع الرئيسية )المصادر(   ـ 2

 المقررة من الوزارة .

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 .فنون النثر العربي الحديث ، د. عمر إبراهيم توفيق 1

 لحديث وتطوره ، عمر الدسوقي.نشأة النثر ا2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

أي كتاب الكتروني يصب في فائدة التعلم فالهدف الرئيس هو  

 زيادة المعرفة وترصينها لدى الطالبات 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .1

 زيادة عدد ساعات المعتمدة لتدريس المادة . .3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

العربية   2 3حزيران  المقالة  رواد 

ومجموعة من نصوصهم 

 المقالية 

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 متحانات واال

ــ  امتحان شهري   2 4حزيران  ــ  ــــــ  ـــــ

طريقة حل  مراجعة عامة   2 1تموز 

 المشكالت 

ــ   ـــــ

ــ  االمتحانات النهائية   ـــــ  3و  2تموز  ــ  ـــــ  ـــــ
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 يم العالي والبـحث العلميوزارة التعل  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 اجلامعة  : تكريت     
 الكلية/ املعهد:  الرتبية للبنات       
 القسم العلمي    : للغة العربية     
 16/8/2020:     امللف اتريخ ملء      

 
 التوقيع   :                                                               التوقيع   :     
 انتصار غامن                    .د.م.اسم املعاون العلمي : أ                  :    التدريسياسم      
                                                  التاريخ   :                                                          التاريخ  :            
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلية التربية للبنات  /جامعة تكريت  سة التعليمية المؤس .1

 قسم اللغة العربية   المركز   /القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى  /مقررات /سنوي 

 سنوي  

 ال يوجد  ماد المعتمد  برنامج االعت .6

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/8/16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس-1

 .الثانوية 

 ، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها (نحوها وصرفها )تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية  -2

، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك (الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر )

 . المجاالت 
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بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   تعزيز إدراك الطالبات  -3

 .المتنوعة  

االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

عمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر است

 . البياني للقرآن الكريم 

اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 . يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة 

 
 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 االهداف المعرفية   -1
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

م الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي أن تلّ -3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . 
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 لقرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به  أن تلّم الطالبة بعلوم ا -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2 ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 ريسها  علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتد 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 
 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -
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 طرائق التقييم       

 
 ا ،التقويم الصفي(.التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعته

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -
 
 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 اللغة العربية وآدابها .التعرف على مواطن الجمال في -2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3
 
 
 ئق التقييم  طرا   

 
ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف 

 الوجدانية والقيمية . 
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)والتأهيلية المنقولة  المهارات العامة-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 .مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي  -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

-   ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  والقدرة على  اعاد 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .
 

 طرائق التقييم           

 . االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية   -

بروح  المال - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  حظة 

 . الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة 

 . تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت 
 

 
 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق سية  المرحلة الدرا

 عملي     نظري      

 - 3 النحو   الصف األول 
 - 3 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 
 - 2 الصرف    الصف األول 

 - 2 البالغة    الصف األول 
 - 2 التعبير واإلنشاء( مهارات لغوية )  الصف األول 
 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي  الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 
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 - 2 اللغة اإلنكليزية  الصف األول 
 1 1 الحاسبات   الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو   الصف الثاني  
 - 3 األدب اإلسالمي    ي  الصف الثان

 - 2 الصرف    الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية    الصف الثاني  
 - 2 البالغة    الصف الثاني  
 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  
 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي  الصف الثاني  
 1 1 الحاسبات   الصف الثاني  

 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  
 - 3 النحو   الصف الثالث 
 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )النثر(   الصف الثالث 
 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 
 - 2 األدب األندلسي   الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 
 - 2 المكتبة ومنهج البحث    الث الصف الث

 - 2 تحليل النص القرآني   الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 
 - 2 طرائق التدريس   الصف الثالث 
 - 3 النحو   الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 
 - 2 النقد الحديث   الصف الرابع 

 - 2 الحديثالشعر العربي   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي   الصف الرابع
 - 2 التطبيقات األدبية    الصف الرابع 
 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 
 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
التواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصات   -

 . المماثلة
 .  االطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل المشكلت العلمية -
 .  التواصل التقني الحديث االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال  -

 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )معيار القبول  .13

 
يتبع القبول في الكلية نظام التوزيع المركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب  -

 . ة الطالب وما حصل عليه من مجموع استمارة القبول في الجامعات والمعاهد العراقية وبالموازنة بين رغب
أما القبول في قسم اللغة العربية فهو يخضع لقرار لجنة مختصة بالقسم توازن بين رغبة الطالبة ودرجتها في  

 . مادة اللغة العربية في االمتحان النهائي للصف السادس في المرحلة الثانوية  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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 . البرنامج على شبكة االنترنت ، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة رابط  -
الدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج في مختلف المعاهد والكليات في -

 .العراق 
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 مخطط مهارات المنهج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
المهارات العامة والتأهيلية 

ى المهارات األخر) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛ البرنامج.

 

 

 كلية التربية للبنات  /جامعة تكريت  لتعليمية المؤسسة ا .1

 قسم اللغة العربية   المركز /القسم العلمي   .2

 الصف الثاني / علم الصوت والمعجم العربي رمز المقرر /اسم  .3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .4

 مقرر سنوي   السنة  /الفصل  .5

 ساعة   64 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/8/16 د هذا الوصف تاريخ إعدا .7
 

 أهداف المقرر .8

ي والوقوف  معج مات العربية وأهم المدارس واالتجاهات التي ظهرت في التأليف المعجم تعريف الطلبة بال

 على دواعي النشأة والتطوير 
  ن الضياع فضالً علىموحفظ اللغة  توضيح الُمفردات واأللفاظ اللغويّة ات فيمعجم ية الم تعريف الطالبات بأه

 .ملة في الوقت الحاضر ، وتعريف غير العرب بلغتهمستع متعريف القراء بداللة األلفاظ غير ال

 
يهدف التعريف بعلم الصوت بوصفه أسلوباً لتدريس القراءة وبعض جوانب الكتابة بتنمية الوعي بالوحدات 

ماط الصوت باللغة  يتضمن ذلك مهارات السمع وتعّرف الوحدات الصوتية أو أن. الصوتية لدى المتعلمين

الهدف من ذلك هو تعليم المتعلمين بشكل منهجي العالقة بين هذه األصوات وأنماط  . العربية واستخدامها

يركز علم الصوت على مهارات تفكيك الكلمات الجديدة . التهجئة المكتوبة، أو الوحدات الخطية التي تمثلها



  
 1الصفحة 

 
  

 .أنماط تهجئة الصوت " مزج "بنطقها وتجميع أو 
 ...جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات  معرفة

 معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء التركيب 
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 األهداف المعرفية   -1

رج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية  بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى الطلبة  معرفة مخا   -1أ

 .أثناء التركيب 
 ي  معحمة ودورها في التأليف المية القديمعجمالتعرف على  أهم المدارس ال-2أ

 
 .معرفة جذور الكلمات العربية في المعجمات   -3أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء التركيب والتحليل وأثر ذلك في معرفة مخارج األصوات العربية   – 1ب 

 .الداللة
 .يمعحمة ودورها في التأليف المية القديمعجممعرفة أهم المدارس ال – 2ب 

 .معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات   -3ب      
 طرائق التعليم والتعلم       

 
 
 ( .القاء المحاضرات ) سية  الطريقة القيا_ 
 .طريقة النص _ 
 
 
 

 طرائق التقييم       

 
باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  ( التكويني) التقويم البنائي _ 

 .البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي 
 
 . ة إلصدار أحكام النجاح والرسوب التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائي_ 
 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 . تنشئة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم  -1ج
 
 ...معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات   -2ج-

 
بأهمية  معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء   إيقاظ وعي الطالبات  -3ج

 .التركيب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 . توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -
  تقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى الطالبات الوعي بأهمية -

 .الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية 
 
 
 طرائق التقييم     

 
 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية . 

ياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  ثان 

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 
 
 

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي . المهارات األخرى المتعلق) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة   -د 
 .صوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها القدرة تحليل الن-1د 
حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 .  أصح منه 
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
 ريقة التقييم ط طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 
معجمات األلفاظ    2

 )المدارس المعجمية(

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  
معجمات األلفاظ    2

 )المدارس المعجمية(

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
كانون  

  3األول
مدرسة الخليل   2

)الصوتية وتقلباتها( ، 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 



  
 3الصفحة 

 
  

عجماتها ، وطريقة م

الكشف فيها 

 وخصائصها 

كانون  

 4األول 
مدرسة الخليل   2

)الصوتية وتقلباتها( ، 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

  1الثاني  
مدرسة الخليل   2

تقلباتها( ، )الصوتية و 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

 2الثاني  
مدرسة الخليل   2

)الصوتية وتقلباتها( ، 

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

  3الثاني  
دريد  مدرسة ابن  2

)الترتيب األلف بائي 

الخاص( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها  

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

 4الثاني  
مدرسة ابن دريد   2

)الترتيب األلف بائي 

الخاص( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها  

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 ات واالمتحان 

مدرسة ابن دريد   2 1شباط    

)الترتيب األلف بائي 

الخاص( ، معجماتها ، 

وطريقة الكشف فيها  

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

مدرسة الجوهري    2  2شباط    

)الفصل والباب  

والقافية( ، معجماتها ،  

وطريقة الكشف فيها  

 وخصائصها 

داء الصفي األ الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

مدرسة الجوهري    2  1آذار    

)الفصل والباب  

والقافية( ، معجماتها ،  

وطريقة الكشف فيها  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 



  
 4الصفحة 

 
  

 وخصائصها 

مدرسة الزمخشري   2 2آذار    

)الترتيب األلفبائي( ،  

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها 

األداء الصفي  القياسيةالطريقة 

 واالمتحانات 

مدرسة الزمخشري   2 3آذار     

)الترتيب األلفبائي( ،  

معجماتها ، وطريقة 

الكشف فيها 

 وخصائصها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية معجمات المعاني   2  4     آذار

 واالمتحانات 
ب المصنف ألبي الغري  2 1نيسان 

عبيد ، فقه اللغة 

للثعالبي ، المخصص 

 دراسة تطبيقية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الغريب المصنف ألبي   2 2نيسان  

عبيد ، فقه اللغة 

للثعالبي ، المخصص 

 دراسة تطبيقية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 مفهوم علم الصوت   2 3نيسان 

 وموضوعاته 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
الصوت والحرف   2  4نيسان 

أركانه ووظيفته 

 وأهميته 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الصوت والحرف   2  1مايس   

أركانه ووظيفته 

 وأهميته 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الصامتة   األصوات   2 2مايس 

 واألصوات الصائتة 

 األداء الصفي الطريقة القياسية

أنواع المقطع    2  3مايس   

 وتطبيقاتها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
مخارج األصوات    2 4مايس 

 وصفاتها 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
الظواهر الصوتية    2 5ايس م

م، )الهمز، اإلشما

 الخ  ...االختالس  

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

 
 

 1 حزيران

صلة الصوت بنشأة    2

 اللغة والمعنى 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
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األصوات واللهجات    2 2 حزيران

 العربية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
لهجات  األصوات وال  2 3 حزيران

 العربية 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 
جهود العلماء في علم    2 4 حزيران

الصوت القدماء 

 والمحدثين 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 1 زومت

 المشكالت  
   _____ 

و   2 زومت

3  
 ____     ______ االمتحانات النهائية    ___

 

 البنية التحتية   .12

 المدخل إلى علم أصوات العربية د غانم  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 

 المعجم العربي نشأته وتطوره د حسين نصار   -2
 أطوار المعجم العربي د حازم الحلي   -1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 األصوات اللغوية   إبراهيم أنيس  -2

ى بها                  اـ الكتب والمراجع التي يوص

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت  , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى   -1

 .ي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها وضوعات التمإعادة كتابة بعض ال
 .قرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطالبات  ميفتقر ال -2
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   ميدائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات   :   ة/ املعهدالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 8/2020/ 16اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                   انتصار غامن  .د.م.د                       اسم املعاون العلمي : أيد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .113

 اللغة العربية   قسم / المركز  علميالقسم ال .114

او  اسم البرنامج األكاديمي  .115

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .116

   :النظام الدراسي  .117
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .118

المؤثرات الخارجية   .119

 األخرى  
 د والتطبيق في الدراسة الثانوية النشاطات البحثية والمشاه

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .120

 أهداف البرنامج األكاديمي  .121

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 ا (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفه -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  

 تلك المجاالت . 
والكتابية    تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية -3

 المتنوعة . 
االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 البياني للقرآن الكريم . 
اب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  اكس -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .122

 رفية  االهداف المع -ذ 
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

لعباسي ،األندلسي أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، ا-3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . 
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   أن -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

يقدمها بطريقة  أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث  - 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 ة النص. طريق-

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 حكام النجاح والرسوب ( التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أ-

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 مالية في أساليب الكالم  وصوره.تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الج-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

ة ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمي

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية 

الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف 

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

 . خصي(الشاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 والنفسية .  مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 عل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .التفا

 
 طرائق التقييم           

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
وا -  ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  بروح  المالحظة  لعمل 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  
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 بنية البرنامج   .123

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   ألول الصف ا

 - 2 اللغة اإلنكليزية  الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 لقافية العروض وا  الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الث الصف الث

 - 2 األدب العباسي  )النثر(   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الثالث الصف 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 
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 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 ة التطبيقات األدبي  الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .124

 
 وءة يف االختصاصات املماثلة.  التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كف   -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -
 
 

 المعهد( بالكلية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق  )وضعمعيار القبول  .125

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات   -

 واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  
لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة العربية يف االمتحان    أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .126



  
 12الصفحة 

 
  

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 تدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . الدورات ال -
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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  المستوى السنة /

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .65

 للغة العربية  قسم ا / المركز علمي القسم ال .66

 الصف الثاني / علم الصوت والمعجم العربي اسم / رمز المقرر  .67

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .68

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .69

 ساعة   64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 
 أهداف المقرر .72

 والوقوف على دواعي النشأة والتطوير  ي معجالتأليف امل م املدارس واالجتاهات اليت ظهرت يف وأه ة العربيات معجتعريف الطلبة ابمل

ن الضياع فضالً على تعريف القراء بداللة  موحفظ اللغة   توضيح الُمفردات واأللفاظ اللغويّة ات يفمعجية امل تعريف الطالبات أبمه
 .ملعرب بلغته لة يف الوقت احلاضر ، وتعريف غري امستعاأللفاظ غري امل

 
لتدريس القراءة وبعض جوانب الكتابة بتنمية الوعي ابلوحدات الصوتية لدى املتعلمني.   أسلوابً  بوصفه   علم الصوتيهدف التعريف ب

واستخدامها. اهلدف من ذلك هو تعليم  عربية يتضمن ذلك مهارات السمع وتعّرف الوحدات الصوتية أو أمناط الصوت ابللغة ال 
على   منهجي العالقة بني هذه األصوات وأمناط التهجئة املكتوبة، أو الوحدات اخلطية اليت متثلها. يركز علم الصوت  املتعلمني بشكل

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

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

 ؛ البرنامج.
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 .مهارات تفكيك الكلمات اجلديدة بنطقها وجتميع أو "مزج" أمناط هتجئة الصوت

 معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها يف املعجمات... 
 وات العربية وصفاهتا وحاالهتا التعاملية أثناء الرتكيب معرفة خمارج األص

 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .41

 األهداف المعرفية   -ت 

معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية   بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى الطلبة   -1أ

 . أثناء التركيب 

   يمعحمة ودورها في التأليف المية القديمعجمأهم المدارس ال لى التعرف ع-2أ

 

 .  معرفة جذور الكلمات العربية في المعجمات   -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

والتحليل وأثر ذلك في  معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء التركيب   – 1ب 

 .الداللة

 ي. معحمة ودورها في التأليف المية القديمعجممعرفة أهم المدارس ال – 2ب 

 . معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات   -3ب      
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

ويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التق 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 نشئة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .  ت  -1ج

 

 معرفة جذور الكلمات العربية وكيفية الوصول إليها في المعجمات...   -2ج-

 

معرفة مخارج األصوات العربية وصفاتها وحاالتها التعاملية أثناء   إيقاظ وعي الطالبات بأهمية  -3ج

 . ركيب الت

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

تقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى الطالبات الوعي بأهمية   -

 الشعر العربي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية . 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية . 

من مثل االختيار من   ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د 

عرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم  حفظ النصوص الش -2د 

 أصح منه .   
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 بنية المقرر  .42

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

ات األلفاظ  معجم  2

 (يةمعجمدارس الم)ال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  

ات األلفاظ  معجم  2

 (يةمعجمدارس الم)ال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

   3األول

ليل خدرسة الم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
ي األداء الصف

 واالمتحانات 

كانون  

 4األول 

ليل خدرسة الم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

  1الثاني  

ليل خدرسة الم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصها خو

الطريقة  

 ة القياسي
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 2الثاني  

ليل خدرسة الم  2

،  ()الصوتية وتقلباتها

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

  3الثاني  

درسة ابن دريد م  2

)الترتيب األلف بائي 

اتها ، معجم،  (اص خال

وطريقة الكشف فيها  

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 4الثاني  

درسة ابن دريد م  2

)الترتيب األلف بائي 

اتها ، معجم،  (اص خال

وطريقة الكشف فيها  

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

درسة ابن دريد م  2 1شباط    

)الترتيب األلف بائي 

اتها ، معجم،  (اص خال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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وطريقة الكشف فيها  

 صائصها خو

درسة الجوهري  م  2   2شباط    

)الفصل والباب  

اتها ،  معجم،  (والقافية 

وطريقة الكشف فيها  

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

درسة الجوهري  م  2   1آذار    

  )الفصل والباب 

اتها ،  معجم،  (والقافية 

وطريقة الكشف فيها  

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 مدرسة الزمخشري  2 2آذار    

،   ()الترتيب األلفبائي

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 مدرسة الزمخشري  2 3آذار     

،   (الترتيب األلفبائي)

اتها ، وطريقة معجم

الكشف فيها 

 صائصها خو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   عاني مات المعجم  2  4آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

صنف ألبي مالغريب ال  2 1نيسان 

عبيد ، فقه اللغة 

صص مخللثعالبي ، ال

 دراسة تطبيقية 

طريقة  ال

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

صنف ألبي مالغريب ال  2 2نيسان  

عبيد ، فقه اللغة 

صص مخللثعالبي ، ال

 دراسة تطبيقية 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الصوت  معل مفهو م  2 3نيسان 

 وضوعاته مو

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الصوت والحرف   2   4نيسان 

أركانه ووظيفته 

 يته موأه

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الصوت والحرف   2   1مايس   

أركانه ووظيفته 

 يته موأه

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تة  ماألصوات الصا  2 2مايس 

 واألصوات الصائتة 

الطريقة  

 القياسية 
 األداء الصفي
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 البنية التحتية   .43

 علم أصوات العربية د غانم المدخل إلى  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 

 المعجم العربي نشأته وتطوره د حسين نصار  -2
 أطوار المعجم العربي د حازم الحلي  -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 األصوات اللغوية   إبراهيم أنيس  -2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت   ب ـ

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .44

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى   -5

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال

قطع  مأنواع ال  2   3مايس   

 وتطبيقاتها 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ارج األصوات  مخ  2 4مايس 

 وصفاتها 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الظواهر الصوتية    2 5ايس م

، مام، اإلشلهمز)ا

 خ ال ...تالس  خاال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

صلة الصوت بنشأة    2

 عنى ماللغة وال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األصوات واللهجات    2 2 حزيران

 العربية 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األصوات واللهجات    2 3 حزيران

 العربية 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

  ماء في علمجهود العل  2 4 حزيران

اء مالصوت القد 

 حدثين موال

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___ 
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 نماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطالبات  . قرر كثيراً إلى الميفتقر ال -6
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   املعهد  /ةالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 16/8/2020اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                   انتصار غامن  .د.م.علمي : أد                       اسم املعاون اليد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                             
    

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

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .127

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .128

او  اسم البرنامج األكاديمي  .129

  المهني
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .130

   :النظام الدراسي  .131
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .132

المؤثرات الخارجية   .133

 األخرى  
 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية 

 2021/ 5/ 27 ف تاريخ إعداد الوص .134

 أهداف البرنامج األكاديمي  .135

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

لي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  )الجاه

 تلك المجاالت . 
تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   -3

 المتنوعة . 
في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر  االرتقاء بوعي الطالبات  -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 البياني للقرآن الكريم . 
ية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغو -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .136

 االهداف المعرفية   -ر
 ربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة الع-1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 ل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء ك
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 اللغة .  أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة  -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  أن تتمكن الطالبة من حل - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 قة حل المشكالت .طري -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -

 

 
 قيمية .األهداف الوجدانية وال -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

نهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  العمل على ال-4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

ها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الطالبة ومقابلت

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة االستقرائية ) االستنباطية( ال -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 وبات التعلم ومناقشة حلولها .التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صع

 
 طرائق التقييم           

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 لجامعة . الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية وا
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  
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 بنية البرنامج   .137

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف األول

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   اني  الصف الث

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 ألدب العباسي  )النثر( ا  الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 ئق التدريس  طرا  الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 
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 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    ف الرابع الص
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .138

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   االطالع على دراسات -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .139

 
التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات   يتبع القبول يف الكلية نظام -

 واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  
درجتها يف مادة اللغة العربية يف االمتحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة و 

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .140
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 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .  الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي -
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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  يالمعرف ألهداف ا

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .73

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .74

 الصف الثاني  العروض والقافية / اسم / رمز المقرر  .75

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .76

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .77

 ساعة   64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .78

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 
 أهداف المقرر .80

يح الشعر لدراسة علم العروض أمهية كبرية يف معرفة القواعد ملوسيقى الشعر العريب وأصوهلا والتمييز بني صح
اسده ، فاحلاجة إىل هذا العلم ملحة للشعراء وغريهم فهذا العلم مبثابة املرشد هلم واملعني على متييز فومكسوره أو  

 الصواب من اخلطأ يف التشكيل املوسيقي للقصيدة العربية العمودية واحلرة أيضا . 

 
 
 
 
 

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

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  مقررمخرجات ال .45

 األهداف المعرفية   -ث 

بعد تلقي هذه المادة فإن المتلقي يكون قادراً على تمييز الوزن الصحيح من الفاسد في الشعر عبر   -1أ

القدرة على تحليل النصوص والوقوف على صحة وزنها وما قد يحدث فيها من خلل أو نقص يسيء إلى 

 إيقاع النص ويفسد جماليته .

المتعلقة بعلم العروض وأهم األوزان وطرق نظم البحور ضمن   التعرف على أهم المصطلحات  -2أ

 إيقاعات الشعر العربي .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القدرة على تمييز صحيح الوزن من فاسده . – 1ب 

 معرفة الوزن والبحر الشعري لكل قصيدة ، عبر تحليلها تحليالً عروضياً . – 2ب 

لفرق بين الخط العروضي أو الكتابة العروضية واختالفها عن الكتابة العادية ، وأهميتها  تعليم الطالبات ا -3ب 

 في استنباط البحور واألوزان المختلفة . 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 
 طرائق التقييم       

 

يني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكو

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .  تنشئة الطالبات على حب  -1ج

 

معرفة جماليات اللغة العربية عبر االطالع على أرقى النماذج الشعرية . ومعرفة إيقاعاتها وتميزها  -2ج-

 عن غيرها من اإليقاعات .

ه كافة ، والوقوف على جمالياته  إيقاظ وعي الطالبات بقيمة التراث العربي الشعري واألدبي بأشكال -3ج

 الصوتية والتعبيرية والبنائية .
 طرائق التعليم والتعلم      
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 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

تقديم النماذج الشعرية واألدبية بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وفنية ولغوية وأدبية ، مما يغرس لدى   -

همية التراث األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم اإليمان ودوره في البناء الحضاري  الطالبات الوعي بأ 

 االنساني والثقافة الكونية .

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 ل األهداف الوجدانية والقيمية . أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حو

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 تطور الشخصي (. بقابلية التوظيف وال .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د 

حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 أصح منه .   
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 بنية المقرر  .46

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
لوحدة / أو  اسم ا

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

العروض لغة    2

 واصطالحا  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  

نشأة علم العروض ،    2

 البيت الشعري وأجزاؤه  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

   3األول

العروض ،  نشأة علم    2

 البيت الشعري وأجزاؤه  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4األول 

التفعيالت وأجزاؤها في    2

 المصطلح النقدي القديم  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

التفعيالت وأجزاؤها في    2

 المصطلح النقدي القديم  

الطريقة  

 اسية القي
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2الثاني  

الطريقة   الكتابة العروضية    2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  3الثاني  

الطريقة   الكتابة العروضية    2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4الثاني  

الطريقة   البحور الشعرية    2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2 1شباط    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2   2شباط    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2   1آذار    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   لشعرية  البحور ا   2 2آذار    

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2 3آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2  4آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2 1نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 االمتحانات و

الطريقة   البحور الشعرية    2 2نيسان  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2 3نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية   2   4نيسان 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي طريقة  ال البحور الشعرية    2   1مايس   
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 البنية التحتية   .47

،  6فن التقطيع الشعري والقافية ، صفاء خلوصي ، ط  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 م .1987بغداد ،  –دار الشؤون الثقافية العامة 

الكافي في العرروض والقروافي ، الخطيرب التبريرزي ،  -2
تحقيررق الحسرراني حسررن عبررد ة ، مطبعررة الخررانجي ، 

 م .1994،  3طالقاهرة 
 .العروض والقافية ، عبد الرضا علي  -3

 
 ميزان الذهب في معرفة شعر العرب ، أحمد الهاشمي  -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

المرشد الوافي في علم العروض والقافية وفنون الشعر   -2
، إعداد الدكتور إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية  

 م 1990اللبنانية ، 

  والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
أوزان الشعر ، مصطفى بركات ، الدار الثقافية للنشر    -1

 م . 1998، القاهرة 
موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ، د. عبد الرضا   -2

 م . 1997علي  ، دار الشروق ، لبنان ، 
 

 واالمتحانات  القياسية 

الطريقة   البحور الشعرية    2 2مايس 

 القياسية 
 األداء الصفي

الطريقة   البحور الشعرية    2   3مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   البحور الشعرية    2 4مايس 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   ائر العروضية الدو  2 5ايس م

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

الطريقة   الدوائر العروضية   2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

القافية : )أنواعها ،    2 2 حزيران

حروفها ، عيوبها ،  

 حركاتها( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

: )أنواعها ،  القافية   2 3 حزيران

حروفها ، عيوبها ،  

 حركاتها( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

أشكال الشعرية العربية   2 4 حزيران
       

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______    االمتحانات النهائية  ___ 



  
 5الصفحة 

 
  

مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, 

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .48

 

يتصف المنهج المقرر لمادة العروض والقافية بالشمولية ، غير أنه يتطلب تدريسه بأكثر من مرحلة من مراحل 

 الدراسة الجامعية .
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 راف والتقـــويم العلــميجـــــهاز اإلشـــــ  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 8/2020/ 16اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع                    :                                                التوقيع     
                   انتصار غامن  .د.م.د                       اسم املعاون العلمي : أيد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
                                 :                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 صف البرنامج األكاديمي  و        

 

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

 

 ة تكريت /كلية التربية للبنات  جامع المؤسسة التعليمية  .141

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .142

او  اسم البرنامج األكاديمي  .143

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .144

   :النظام الدراسي  .145
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 يوجد ال  المعتمد   برنامج االعتماد  .146

المؤثرات الخارجية   .147

 األخرى  
 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية 

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .148

 أهداف البرنامج األكاديمي  .149

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 كين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها تم -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  

 تلك المجاالت . 
لغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية  تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة ال -3
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 المتنوعة . 

االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

العربية  في فهم اإلعجاز  العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة

 البياني للقرآن الكريم . 
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مجبرنامخرجات ال  .150

 االهداف المعرفية   -ز
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي أن تلّم الطالبة بمجمل -3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . 
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 اكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به  أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) اح -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

لبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  أن تتمكن الطا- 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 ئق التعليم والتعلم  طرا     

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 .التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 ابها .التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآد -2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

هداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية ال تعتمد في األ 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك ال 

الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف 

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات ولة المنقالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 ل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .مهارات ح -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 ر المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .الحوا

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .
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 طرائق التقييم           

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
ألدا - المباشرة  بروح  المالحظة  والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ء 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  

 
 

 بنية البرنامج   .151

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  و المساقرمز المقرر أ المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 اللغة اإلنكليزية  الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 ي  األدب اإلسالم  الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  

 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )النثر(   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 
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 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 هج البحث المكتبة ومن  الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الرابعالصف 

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .152

 
 لمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.  التواصل الع  -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   -
 ديث .   االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احل -
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .153

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات   -

 عليه من جمموع .  واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل 
تحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة العربية يف االم 

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .154

 االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   رابط الربانمج على شبكة -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

ة التوظيف  المتعلقة بقابلي

 ( والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وصف المقرر نموذج

 

 وصف المقرر 

 

 

 كريت / كلية التربية للبنات  جامعة ت المؤسسة التعليمية  .81

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .82

 النقد الحديث/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر  .83

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .84

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .85

 ساعة   90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .86

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 
 اف المقررأهد  .88

ة اليت ظهرت يف العصر احلديث والوقوف على دواعي النشأة  نقديالعريب احلديث وأهم املدارس واالجتاهات ال نقد تعريف الطلبة ابل 
 والتطوير 

 
 
 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .49

 األهداف المعرفية   -ج

الطلبة معرفة واسعة بالنقد في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم  بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى   -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات النقدية . 

التعرف على أهم المناهج النقدية الحديثة متمثالً باالتجاهات السياقية ، واالتجاهات النصية مما يمنح  -2أ

أخيلة والسيما عند تحليل النماذج الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور و

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها تحليال نقديا يكشف عن خصوصيتها في ضوء المناهج   -3أ

 النقدية الحديثة .

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من  معرفة عناصر الفن والجمال في  – 1ب 

 األدب العربي .

 معرفة أهم المدارس النقدية الحديثة والمناهج الضرورية لتذوق النصوص األدبية وتحليلها .  – 2ب 

االتصال عن طريق النص الذي يتفاعل الطالب معه بوصفه أفق تواصل بين أطراف العملية  -3ب      

 ة المبدع والنص والمتلقي . اإلبداعية الثالث
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 عتها ، والتقويم الصفي . البيتية ومتاب

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .   -1ج

 

صطلحات واالتجاهات النقدية الحديثة فضالً على الوقوف على أهم المناهج النقدية  معرفة أهم الم -2ج-

 الحديثة المتبعة في النقد الحديث .

إيقاظ وعي الطالبات بأهمية النقد بوصفه مكمالً للعملية اإلبداعية ومطوراً لها ، عبر السمو به   -3ج

 . المنتجات اإلبداعية إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

تقديم المناهج النقدية الحديثة بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وتقانات تطبيقية ، مما يغرس لدى  -

 قافة الكونية . الطالبات الوعي بأهمية النقد األدبي الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والث 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية . 

اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات 

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د 

حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 أصح منه .   
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 بنية المقرر  .50

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

مصطلحات نقدية شائعة    3
د الحديث )الفن ،  في النق

 األدب ، الجمال(        

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 2األول  

مصطلحات نقدية شائعة    3
في النقد الحديث )الفن ،  
 األدب ، الجمال(        

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

   3األول

عناصر العمل األدبي )    3
، الخيال ،   العاطفة

الفكرة ، األسلوب ،  
 الصورة( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 4األول 

عناصر العمل األدبي )    3
العاطفة ، الخيال ،  
الفكرة ، األسلوب ،  

 الصورة( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

  1الثاني  

عناصر العمل األدبي )    3
ة ، الخيال ،  العاطف

الفكرة ، األسلوب ،  
 الصورة ( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 2الثاني  

دراسة تطبيقية )عناصر    3
 العمل األدبي(   

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

  3الثاني  

العالقة بين األدب    3
والمجتمع )نظرية الفن  

 مجتمع( للفن ، والفن لل

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 4الثاني  

المدارس األدبية    3
)الكالسيكية ،  

الرومانسية ، الواقعية ،  
 الرمزية السريالية   

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي الطريقة  المدارس األدبية    3 1شباط    
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)الكالسيكية ،  
الرومانسية ، الواقعية ،  

 رمزية السريالية   ال

 واالمتحانات  القياسية 

المدارس األدبية    3   2شباط    
)الكالسيكية ،  

الرومانسية ، الواقعية ،  
 الرمزية السريالية   

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المدارس األدبية    3   1آذار    
)الكالسيكية ،  

عية ،  الرومانسية ، الواق
 الرمزية السريالية   

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المدارس األدبية    3 2آذار    
)الكالسيكية ،  

الرومانسية ، الواقعية ،  
 الرمزية السريالية   

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   نظرية النقد ومعنى النقد   3 3آذار     

 القياسية 
ألداء الصفي ا

 واالمتحانات 

نظرية األنواع األدبية :    3  4آذار     
الفرق بين الشعر  

والنثر)الشعر الغنائي ن  
 الملحمي ، المسرحي( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظرية األنواع األدبية :    3 1نيسان 
الفرق بين الشعر  

والنثر)الشعر الغنائي ن  
 ( الملحمي ، المسرحي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظرية األنواع األدبية :    3 2نيسان  
الفرق بين الشعر  

والنثر)الشعر الغنائي ن  
 الملحمي ، المسرحي( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظرية األنواع األدبية :    3 3نيسان 
الفرق بين الشعر  

  والنثر)الشعر الغنائي ن

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .51

في النقد األدبي الحديث منطلقات وتطبيقررات ، د.  -4 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 الملحمي ، المسرحي( 
نظرية األنواع األدبية :    3   4نيسان 

الفرق بين الشعر  
والنثر)الشعر الغنائي ن  

 الملحمي ، المسرحي( 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة     تطبيق  3   1مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 تحانات واالم

الطريقة     تطبيق  3 2مايس 

 القياسية 
 األداء الصفي

الطريقة     تطبيق  3   3مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة     تطبيق  3 4مايس 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المناهج النقدية : تأثري    3 5ايس م
، تاريخي ، اجتماعي ،  

 نفسي          

قة  الطري

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

المناهج النقدية : تأثري    3
، تاريخي ، اجتماعي ،  

 نفسي          

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المناهج النقدية : تأثري    3 2 حزيران
، تاريخي ، اجتماعي ،  

 نفسي          

الطريقة  

 القياسية 
 األداء الصفي

 واالمتحانات 

المناهج النقدية : تأثري    3 3 حزيران
، تاريخي ، اجتماعي ،  

 نفسي          

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المناهج النقدية : تأثري    3 4 حزيران
، تاريخي ، اجتماعي ،  

 نفسي          

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   راجعة عامة  م  3 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___ 
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فائق مصطفى ود. عبد الرضا علي ، منشررورات 
جامعررة   –لمرري  وزارة التعليم العررالي والبحررث الع

 الموصل  ، الطبعة الثانية .
 مقدمة في النقد الحديث ، علي جواد الطاهر .  -3 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 النقد األدبي الحديث ، د. محمد غنيمي هالل .  -4
 األدب وفنونه ، عز الدين إسماعيل .  -5

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  ة , التقارير ,.... المجالت العلمي) 
 دراسة وتطبيق ، كمال نشأت   –في النقد األدبي  -3
 معجم مصطلحات األدب ، مجدي وهبة .  -4

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .52

حاجة إلى  على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة النقد الحديث من معلومات مهمة إال انه ب -7

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 قرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطلبة .ميفتقر ال -8
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 يم العلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو   

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 8/2020/ 16اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع       :                                                             التوقيع     
                   انتصار غامن  .د.م.د                       اسم املعاون العلمي : أيد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
                    :                                      التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

          مصادقة السيد العميد                                                                                                        
 
 

       

 ألكاديمي  وصف البرنامج ا        

 

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

 

 التربية للبنات   جامعة تكريت /كلية المؤسسة التعليمية  .155

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .156

او  اسم البرنامج األكاديمي  .157

 المهني 
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .158

   :النظام الدراسي  .159
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .160

ات الخارجية  المؤثر .161

 األخرى  
 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية 

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .162

 أهداف البرنامج األكاديمي  .163

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها تمكين الطالبات  -2

)الجاهلي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  

 تلك المجاالت . 
وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية  تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً  -3
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 المتنوعة . 

االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر   -4

فهم اإلعجاز العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في 

 البياني للقرآن الكريم . 
اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما   -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
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 االهداف المعرفية   -س
 أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  -1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

عربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة ال-3أ

 ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . 
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به  أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ، -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة   أن تتمكن الطالبة من إختيار- 2ب 

 مشوقة  

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 لتعلم  طرائق التعليم وا     

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 تشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( التقويم ال-

 



  
 10الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 ية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.تنم -3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ة طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية ال تعتمد في األهداف الوجداني

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

هداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك ال يتم تقويم األ

الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف 

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 تربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية .مهارات حل المشكالت ال -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 ل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .الحوار المثمر ، وح

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم           

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
في   - الطالبة  ألداء  المباشرة  بروح  المالحظة  والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  
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 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساق اسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   ول الصف األ

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 اللغة اإلنكليزية  الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 
 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الثاني  الصف 

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  

 - 1 زية اللغة اإلنكلي  الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )النثر(   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 
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 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 العربي   النثر  الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .166

 
 لندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.  التواصل العلمي من خالل ا  -

 االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضععيار القبول م .167

 
يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات   -

 .    واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع
تحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة العربية يف االم 

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .168

 تطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .  رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، و  -
 الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق . -
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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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( تطور الشخصيوال

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 لتربية للبنات  جامعة تكريت / كلية ا المؤسسة التعليمية  .89

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .90

 الشعر الحديث/ الصف الرابع اسم / رمز المقرر  .91

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .92

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .93

 ساعة   64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 
 أهداف المقرر .96

ة اليت ظهرت يف العصر احلديث والوقوف على دواعي النشأة  دبي العريب احلديث وأهم املدارس واالجتاهات األ  شعر ريف الطلبة ابلتع
 والتطوير 

تنمية القدرة لدى الطلبة على التحليل والشرح والتأويل لألعمال األدبية لتذوقها تذوقاً صحيحاً واحلكم هلا أو عليها مبوضوعية  
 وإنصاف . 

 
 
 
 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .53

 األهداف المعرفية   -ح

بعد تلقي هذه المادة تتكون لدى الطلبة معرفة واسعة بالشعر في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم    -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات األدبية.

مدرسة المهجر وجماعة   درسة اإلحياء ، ملحديثة متمثالً دارس األدبية امالتعرف على أهم المذاهب وال-2أ

مما يمنح   والشعر الحر ) التفعيلة( الريادة والمصطلح ، وأهم شعرائها    مدرسة أبولو  الديوان و

الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عند دراسة النماذج 

 ي العصر الحديث .الشعرية العليا والسيما ف

 القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها للكشف عن خصوصيتها الحديثة .  -3أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

معرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من   – 1ب 

 األدب العربي .

 بية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص .معرفة أهم المدارس األد  – 2ب 

االتصال عن طريق النص الذي يتفاعل الطالب معه بوصفه أفق تواصل بين أطراف العملية  -3ب      

 اإلبداعية الثالثة المبدع والنص والمتلقي . 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
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 ألهداف الوجدانية والقيمية  ا -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .   -1ج

 

 معرفة أهم المصطلحات واالتجاهات األدبية والشعرية الحديثة   -2ج-

عبر السمو بالمنتجات  إبداعات األدب العربي ،  زإيقاظ وعي الطالبات بأهمية الشعر بوصفه إبر -3ج

 اإلبداعية إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال . 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

تقديم الشعر العربي الحديثة بما ينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى الطالبات الوعي بأهمية   -

 الحديث ودوره في البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية .  الشعر العربي

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية . 

ختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  ثانياً طريقة اال

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها . القدرة تحليل النصوص الشعرية و-1د 

حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 أصح منه .   
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

الشعر   قبل عصر   2

 النهضة االدبية الحديثة 

 واقع ومتغيرات  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 2األول  

الشعر   قبل عصر   2

 النهضة االدبية الحديثة 

 واقع ومتغيرات  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

   3األول

بل عصر الشعر   ق  2

 النهضة االدبية الحديثة 

 واقع ومتغيرات  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 4األول 

عوامل النهضة االدبية    2

 الحديثة 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

عوامل النهضة االدبية    2

 الحديثة 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2الثاني  

عوامل النهضة االدبية    2

 الحديثة 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  3الثاني  

جماعة اإلحياء /    2

 البارودي انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4الثاني  

جماعة اإلحياء /    2

 البارودي انموذجا 

قة  الطري

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين    2 1شباط    

الجدد /  احمد شوقي ،  

حافظ ابراهيم ، 

معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين    2   2شباط    

الجدد /  احمد شوقي ،  

حافظ ابراهيم ، 

عبد الغني معروف 

 الرصافي انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين    2   1آذار    

الجدد /  احمد شوقي ،  

حافظ ابراهيم ، 

معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الكالسيكيين    2 2آذار    

مد شوقي ،  الجدد /  اح

حافظ ابراهيم ، 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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معروف عبد الغني 

 الرصافي انموذجا 

الطريقة   الحركات التجديدية   2 3آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   الحركات التجديدية   2  4آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر المهجري ايليا    2 1 نيسان

ابو ماضي وجبران  

 خليل جبران انمودجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر المهجري ايليا    2 2نيسان  

ابو ماضي وجبران  

 خليل جبران انمودجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الديوان العقاد    2 3نيسان 

شكري  وابراهيم 

 انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جماعة الديوان العقاد    2   4نيسان 

وابراهيم شكري  

 انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تطبيق    2   1مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تطبيق    2 2مايس 

 القياسية 
 داء الصفياأل

الطريقة   تطبيق    2   3مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   تطبيق    2 4مايس 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مدرسة ابولو احمد   2 5ايس م

زكي ابو شادي  

والدكتور ابراهيم 

 ناجي انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 انحزير

مدرسة ابولو احمد   2

زكي ابو شادي  

والدكتور ابراهيم 

 ناجي انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر الحر  بدر    2 2 حزيران

شاكر السياب ونازك 

 المالئكة انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر الحر  بدر    2 3 حزيران

اب ونازك شاكر السي

 المالئكة انموذجا 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الشعر الحر  بدر    2 4 حزيران

شاكر السياب ونازك 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .55

األدب العربي الحديث ، سررالم الحمررداني وآخرررون ،   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 –منشورات وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري  

 جامعة الموصل  ، الطبعة الثانية .
 

م-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2  ، الحديث  العربي  عيد األدب  بن  سعد 
 ،   لك فهد الوطنيةمكتبة ال،  منشورات م   العطوي
 . هر1430 –ألولى الطبعة ا

دان وآخرون ي من  مأياألدب العربي الحديث ،  -2
منشورات   ال  –مو العل كلية  ،   ،   قاهرةجامعة 

 .  األولىالطبعة 
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  ,.... المجالت العلمية , التقارير ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .56

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه بحاجة إلى   -9

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مإعادة كتابة بعض ال
 كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطالبات  .  قررميفتقر ال -10

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 المالئكة انموذجا 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  النهائية   االمتحانات   ___ 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   عهدة/ امل الكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 16/8/2020  اتريخ ملء امللف :      

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                   انتصار غامن  .د.م.علمي : أد                       اسم املعاون اليد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         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          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .169

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .170

او  اسم البرنامج األكاديمي  .171

  المهني
 دراسة اللغة العربية وآدابها  

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .172

   :النظام الدراسي  .173
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .174

المؤثرات الخارجية   .175

 األخرى  
 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية 

 2020/ 8/ 16 ف تاريخ إعداد الوص .176

 أهداف البرنامج األكاديمي  .177

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

لي ، االسالمي ، العباسي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  )الجاه

 تلك المجاالت . 
تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   -3

 المتنوعة . 
في فهم جماليات اللغة العربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر  االرتقاء بوعي الطالبات  -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 
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 البياني للقرآن الكريم . 

ية متنوعة لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما  اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغو -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .178

 االهداف المعرفية   -ش
 ربية في النحو والصرف واإلمالء و التعبير.  أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة الع-1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 ل مرحلة وأ؟هك النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً . ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء ك
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 اللغة .  أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة  -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  أن تتمكن الطالبة من حل - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 قة حل المشكالت .طري -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -
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 قيمية .األهداف الوجدانية وال -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

نهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  العمل على ال-4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

ها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الطالبة ومقابلت

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 مهارات التقنات الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة االستقرائية ) االستنباطية( ال -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 وبات التعلم ومناقشة حلولها .التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صع

 
 طرائق التقييم           
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 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 لجامعة . الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية وا
 تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  

 
 

 بنية البرنامج   .179

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

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 4 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف األول

 1 1 الحاسبات    الصف األول 

 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   اني  الصف الث

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 ألدب العباسي  )النثر( ا  الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 
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 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 ئق التدريس  طرا  الصف الثالث 

 - 3 النحو    الصف الرابع 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - المشاهدة والتطبيق    ف الرابع الص
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .180

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 عاملية يف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   االطالع على دراسات -
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .181

 
التوزيع املركزي الذي تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات   يتبع القبول يف الكلية نظام -

 واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  
درجتها يف مادة اللغة العربية يف االمتحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة و 

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .182

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 حول الربانمج يف خمتلف املعاهد والكليات يف العراق .  الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي -
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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  يالمعرف ألهداف ا

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .97

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .98

 الصف األول  /اإلسالم )الجاهلي( األدب العربي قبل  اسم / رمز المقرر  .99

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة  .100

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .101

 ساعة   120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .102

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .103

 
 أهداف المقرر .104

   اإلسالم . إيصال نظرة عامة عن األدب العربي في عصر ما قبل -18

بأهم الخصائص التي يتصف بها أدب هذه الفترة وتعريفهم تعريف التالميذ   -19
بأهميته الحضارية والثقافية كونه يمثل الهوية التاريخية والعمق الراسخ للثقافة العربية  

قبل اإلسالم ، الذي حفظ لنا عن طريق الرواية الشفوية والموثوقة حتى وصل إلى 
 عصور التدوين التي حفظته لنا من الضياع ، 

 .  لى التعريف بأهم شعراء هذا العصر وخصوصية كل منهم فضالً ع -20
وتسليط الضوء على النثر في ذلك العصر بمختلف أشكاله وتقديم نماذج لكل فن   -21

 من فنون نثر عصر ما قبل اإلسالم . 

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

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  مقررمخرجات ال .57

 األهداف المعرفية   -خ

 فإن المتلقي يكون على وعي كبير بأهمية أدب عصر ما قبل اإلسالم .  بعد تلقي هذه المادة -1أ

 تطوير أذواقهم على تذوق النماذج العليا من الشعر والنثر . -2أ

 .وتنمية القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة . -3أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 عربي بالنسبة للطالبات عبر قراءة النصوص الشعرية القديمة وحفظها . ضبط اللسان ال – 1ب 

تنمية الحس والذائقة السليمين لدى الطالبات وتنمية قدراتهم على فهم النصوص األدبية وتلمس ما فيها – 2ب 

 من مواطن الجمال .

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 ريقة النص ._ ط

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 .  _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة القرآن الكريم .   -1ج

 

معرفة جماليات اللغة العربية عبر االطالع على أرقى النماذج الشعرية واألدبية في عصر ماقبل   -2ج
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 اإلسالم . 

ت بقيمة التراث العربي الشعري واألدبي بأشكاله كافة  األفكار والحوار الحضاري  إيقاظ وعي الطالبا -3ج

. 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

تقديم النماذج الشعرية واألدبية بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية وفنية ولغوية وأدبية ، مما يغرس لدى   -

الطالبات الوعي بأهمية التراث األدبي العربي في عصر ما قبل اإلسالم اإليمان ودوره في البناء الحضاري  

 االنساني والثقافة الكونية .

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

 م أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية . أوالً طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فه

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ب .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د 

حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 أصح منه .   
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 بنية المقرر  .58

علم  مخرجات الت الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  معنى األدب لغة واصطالحا                4

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  

األداء الصفي  الطريقة القياسية معنى األدب لغة واصطالحا                4

 حانات واالمت 
كانون  

   3األول

ا معنى األدب لغة واصطالح  4 األداء الصفي  الطريقة القياسية      

 واالمتحانات 
كانون  

 4األول 

األداء الصفي  الطريقة القياسية   واصطالحا    معنى األدب لغة  4

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

مصادر أدب قبل اإلسالم    4

)الرواية ، المعاجم ، الدواوين  

كتب االختيارات والحماسات   ،

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

 2الثاني  

مصادر أدب قبل اإلسالم    4

)الرواية ، المعاجم ، الدواوين  

، كتب االختيارات والحماسات  

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

  3الثاني  

مصادر أدب قبل اإلسالم    4

الرواية ، المعاجم ، الدواوين  )

، كتب االختيارات والحماسات  

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

كانون  

 4الثاني  

مصادر أدب قبل اإلسالم    4

)الرواية ، المعاجم ، الدواوين  

، كتب االختيارات والحماسات  

) 

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

رواية الشعر   -الشعر أ   4 1شباط    

قضية االنتحال   -وتوثيقه ، بر 

وأسبابها ، وعرض آراء  

 المؤلفين         

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

رواية الشعر   -الشعر أ   4   2شباط    

قضية االنتحال   -وتوثيقه ، بر 

وأسبابها ، وعرض آراء  

 المؤلفين         

ء الصفي األدا الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

موضوعات الشعر العربي قبل    4   1آذار    

 اإلسالم 
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

موضوعات الشعر العربي قبل    4 2آذار    

 اإلسالم 
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الخصائص الفنية للشعر قبل    4 3آذار     

       اإلسالم        
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

الخصائص الفنية للشعر قبل    4  4آذار     

 اإلسالم              
األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء المعلقات   4 1نيسان 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .59

ــ     -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1 ــو ي ضــ ــا لي     شــ ــر الجــ ــي ا العلــ ــارألد األدع العر ــ تــ
 .   6.الطبعة :  

ــوم   لـــور  حمـــود  القييـــي  -2 ــارألد األدع العر ـــي  بـــ  اإليـ تـ
 م .1979وزميوه   دار الحرألة للطباعة    

 
 مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ، د. نصر الدين األسد   اجع الرئيسية )المصادر(   ـ المر2

 مصادر وخصائص الشعر اجلاهلي ، راجيه جنة الرمحن 

األداء الصفي  ة القياسيةالطريق شعراء المعلقات   4 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء المعلقات   4 3نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء المعلقات   4   4نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية الشعراء الفرسان   4   1مايس   

 واالمتحانات 

 األداء الصفي الطريقة القياسية الشعراء الفرسان  4 2مايس 

األداء الصفي  الطريقة القياسية الشعراء الصعاليك  4   3مايس   

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية شعراء آخرون   4 4مايس 

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر    4 5ايس م

 أنواعه وأسبابه(          

األداء الصفي  القياسيةالطريقة 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

موضوعات النثر )النثر    4

 أنواعه وأسبابه(          

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر    4 2 حزيران

 أنواعه وأسبابه(          

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

ضوعات النثر )النثر  مو  4 3 حزيران

 أنواعه وأسبابه(          

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

موضوعات النثر )النثر    4 4 حزيران

 أنواعه وأسبابه(          

األداء الصفي  الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    4 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  االمتحانات النهائية    _ __ 
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  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 عصر ما قبل اإلسالم املنشورة  البحوث األكادميية حول الشعر واألدب ف 
 ف اجملالت العلمية احملكمة داخل العراق وخارجه . 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .60

يتصف المنهج المقرر لمادة األدب في عصر ما قبل اإلسالم بالشمولية والسعة إال أنه يحتاج  -11

 ت لتغطية مفردات المادة على نحو مرٍض وواف .إلى زيادة الساعا
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 للغة العربية :      القسم العلمي     
 16/8/2020  اتريخ ملء امللف :      

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
                   امنانتصار غ   .د.م.د                       اسم املعاون العلمي : أيد أمحاد محم ع   .د.أ  :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

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

 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .183

 قسم اللغة العربية   / المركز  علميالقسم ال .184

او  اسم البرنامج األكاديمي  .185

 المهني 
 وآدابها  دراسة اللغة العربية 

 بكالوريوس لغة عربية   اسم الشهادة النهائية  .186

   :النظام الدراسي  .187
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .188

المؤثرات الخارجية   .189

 األخرى  
 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية 

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .190

 برنامج األكاديمي أهداف ال .191

رفد وزارة التربية بمالكات متخصصة في تدريس مادتي اللغة العربية والتربية االسالمية في المدارس -1

 الثانوية. 
 تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية )نحوها وصرفها (، وفنونها البيانية والبالغية ، وآدابها  -2

ي ، االندلسي ،الحديث والمعاصر (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في  )الجاهلي ، االسالمي ، العباس

 تلك المجاالت . 
تعزيز إدراك الطالبات بآفاق الثقافة اللغوية قديماً وحديثاً ، واكسابهن المهارات األدبية واللغوية والكتابية   -3

 المتنوعة . 
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لعربية ، وتحليل نصوصها، ومعرفة المبدعين فيها عبر  االرتقاء بوعي الطالبات في فهم جماليات اللغة ا -4

العصور ،تأليفاً وتدريساً في مجالي اللغة واألدب ، وبيان أثر استعمال أساليب اللغة العربية  في فهم اإلعجاز 

 البياني للقرآن الكريم . 
س الثانوية فيما بعد بما  اكساب المتخرجات مهارات تدريس ما تلقَينَه من علوم لغوية متنوعة لطلبة المدار -5

 يناسبها من طرائق التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .192

 االهداف المعرفية   -ص 
 اإلمالء و التعبير.  أن تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو والصرف و-1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .-2أ

أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي -3أ

 ألدبية فيها شعراً ونثراً . ،الحديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة وأ؟هك النصوص ا
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 أن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة اللغة .   -6أ
 المهاراتية الخاصة بالبرنامج  األهداف  –ب 

 أن تتمكن اطالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من إختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة  

المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات    أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم- 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها  

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 الطريقة االستقرائية )االستنبطاية(. -

 طريقة حل المشكالت . -

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقويم البنائي او التكويني )اإلمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 التقويم التشخيصي)اإلمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 شأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . تن-1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم  وصوره.-3ج

لعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  العمل على النهوض باللغة العربية وا-4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية 

 لذا يُعتمد :

 الحسنة فيمن حوله .تمثُل الطالب للقدوة -1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك 

القتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة ع

 الوجدانية والقيمية . 

 

 
 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .   -1د 

 ة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  مهارات التقنات الحديث  -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ستنباطية( الطريقة االستقرائية ) اال -

 طريقة حل المشكالت . -

والقدرة على   -  ، المجتمع  التواصل مع  القدرة على  الطالبات  التدريبية إلكساب  والندوات  الدورات  اعاد 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 ولها .التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حل

 
 طرائق التقييم           
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 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
بروح   - والعمل   ، والعلمي  الفكري  والتواصل   ، الحوار  مجاالت  في  الطالبة  ألداء  المباشرة  المالحظة 

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة . 
 ات بإعداد البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت .  تكليف الطالب
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 - 3 النحو    الصف األول 

 - 3 عربي قبل اإلسالم )الجاهلي(األدب ال  الصف األول 

 - 2 الصرف   الصف األول 

 - 2 البالغة   الصف األول 

 - 2 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(  الصف األول 

 - 2 علوم القرآن والحديث النبوي   الصف األول 

 - 2 علم النفس )التربوي والنمو(   الصف األول 

 - 2 اللغة اإلنكليزية  الصف األول 

 1 1 الحاسبات    الصف األول 

 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية   الصف األول 

 - 3 النحو    الصف الثاني  

 - 3 األدب اإلسالمي    الصف الثاني  

 - 2 الصرف   الصف الثاني  

 - 2 العروض والقافية   الصف الثاني  

 - 2 البالغة   الصف الثاني  

 - 2 نصوص قديمة   الصف الثاني  

 - 2 علم الصوت والمعجم العربي  الصف الثاني  

 - 2 علم نفس وإرشاد تربوي   الصف الثاني  

 1 1 الحاسبات    الصف الثاني  
 - 1 اللغة اإلنكليزية   الصف الثاني  

 - 3 النحو    الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )الشعر(   الصف الثالث 

 - 2 األدب العباسي  )النثر(   الصف الثالث 

 - 2 النقد القديم    الصف الثالث 

 - 2 األدب األندلسي    الصف الثالث 

 - 2 علم اللغة    الصف الثالث 

 - 2 المكتبة ومنهج البحث   الصف الثالث 

 - 2 تحليل النص القرآني  الصف الثالث 
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 - 2 اللغة اإلنكليزية   الصف الثالث 

 - 2 طرائق التدريس    الصف الثالث 

 - 3 النحو    الرابع الصف 

 - 3 علم اللغة    الصف الرابع 

 - 2 النقد الحديث    الصف الرابع 

 - 2 الشعر العربي الحديث   الصف الرابع 

 - 2 النثر العربي    الصف الرابع

 - 2 التطبيقات األدبية   الصف الرابع 

 - 2 التطبيقات اللغوية   الصف الرابع 

 2 - لتطبيق  المشاهدة وا  الصف الرابع 
 - 2 القياس والتقويم    الصف الرابع 

 - 1 اللغة اإلنكليزية  الصف الرابع
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .194

 
 التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفوءة يف االختصاصات املماثلة.    -

 اثلة ، لتنمية القدرة عللى البحث وحل املشكلت العلمية .   االطالع على دراسات عاملية يف االقسام املم-
 االخنراط يف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة يف جمال التواصل التقين احلديث .    -
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .195

 
تنتهجهه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حبسب استمارة القبول يف اجلامعات  يتبع القبول يف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي   -

 واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع .  
لعربية يف االمتحان  أما القبول يف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها يف مادة اللغة ا

 النهائي للصف السادس يف املرحلة الثانوية .  
 
 
 
 



  
 12الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .196

 رابط الربانمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته يف اجلامعات املماثلة .   -
 املعاهد والكليات يف العراق .  الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربانمج يف خمتلف -
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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 
  يةالمهاراتاف األهد ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

                  سنوي   

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .105

 قسم اللغة العربية   / المركز علمي القسم ال .106

 التطبيقات االدبية/ الصف الرابع  اسم / رمز المقرر  .107

 محاضرات صفيّة  ال الحضور المتاحة أشك .108

 مقرر سنوي   الفصل / السنة  .109

 ساعة   64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .110

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .111

 
 أهداف المقرر .112

ي النشأة  ة اليت ظهرت يف العصر احلديث والوقوف على دواعدبي العريب احلديث وأهم املدارس واالجتاهات األ  شعر تعريف الطلبة ابل
 والتطوير 

تنمية القدرة لدى الطلبة على التحليل والشرح والتأويل لألعمال األدبية لتذوقها تذوقاً صحيحاً واحلكم هلا أو عليها مبوضوعية  
 وإنصاف . 

 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال .61

 األهداف المعرفية   -د 

تكون لدى الطلبة معرفة واسعة بالشعر في العصر الحديث  ، متمثالً بأهم  بعد تلقي هذه المادة ت  -1أ

 المصطلحات والمدارس واالتجاهات األدبية.

مدرسة المهجر وجماعة   درسة اإلحياء ، مدارس األدبية الحديثة متمثالً مالتعرف على أهم المذاهب وال-2أ

مما يمنح   ة والمصطلح ، وأهم شعرائها والشعر الحر ) التفعيلة( الرياد    مدرسة أبولو  الديوان و

الطالب القدرة على تحليل النصوص والوقوف على ما فيها من صور وأخيلة والسيما عند دراسة النماذج 

 الشعرية العليا والسيما في العصر الحديث .

 القدرة على تذوق النصوص األدبية وتحليلها للكشف عن خصوصيتها الحديثة .  -3أ

 
 مهاراتية الخاصة بالمقرر. األهداف ال  -ب 

معرفة عناصر الفن والجمال في النصوص األدبية وتطبيقها على نصوص شعرية ونثرية من   – 1ب 

 األدب العربي .

 معرفة أهم المدارس األدبية الحديثة والقدرة على تحليل النصوص . – 2ب 

ل بين أطراف العملية االتصال عن طريق النص الذي يتفاعل الطالب معه بوصفه أفق تواص -3ب      

 اإلبداعية الثالثة المبدع والنص والمتلقي . 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص .

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

اقشات الصفية والواجبات  _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المن

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 القرآن الكريم .  تنشأة الطالبات على حب اللغة العربية ، وفهم كونها لغة معجزة أُديت بها معجزة  -1ج

 

 معرفة أهم المصطلحات واالتجاهات األدبية والشعرية الحديثة   -2ج-

إبداعات البالغة، عبر السمو بالمنتجات اإلبداعية   زإيقاظ وعي الطالبات بأهمية الشعر بوصفه إبر -3ج

 إلى درجات عليا من النضوج واالكتمال .

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  توفير الدافع  -

تقديم البالغةينطوي عليه من أبعاد حضارية ، مما يغرس لدى الطالبات الوعي بأهمية البالغةودوره في   -

 البناء الحضاري االنساني والثقافة الكونية . 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 _ تستخدم في قياس التقويم أكثر من طريقة لتوفير الشمولية : 

  طريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية . أوالً 

ثانياً طريقة االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من مثل االختيار من  

 متعدد ، وملئ الفراغات ، والصح والخطأ . 

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  .والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالمهارات العامة  -د 

 القدرة تحليل النصوص الشعرية و معرفة أوزانها والبحور التي تنتظم عليها .-1د 

حفظ النصوص الشعرية ومعرفة أهميتها الحضارية والفنية والثقافية بوصفها علم قوم لم يكن لهم علم   -2د 

 ه .   أصح من
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

الطريقة   الفصاحة   2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2األول  

التعقيد المعنوي  ا  2

والبالغة والفصاحة  

 وظهور علم البالغة 

ريقة  الط

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

   3األول

علوم البالغة وعلوم   2

 المعاني 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4األول 

تقسيم الجمل اللى   2

 خبرية وانشائية 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

جملة  ادوات التوكيد وال  2

 االنشائية 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2الثاني  

الطريقة   النهي واالستفهام   2

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  3الثاني  

تمرينات عن النهي    2

 واالستفهام 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4الثاني  

ترجي  التمني وال  2

 والنداء

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المسند والمسند اليه   2 1شباط    

 وتمرينات 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

القصر والفصل    2   2شباط    

 والوصل 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االيجاز واالطناب    2   1آذار    

 ساواة والم

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تمرينات عن االيجاز    2 2آذار    

 واالطناب والمساواة 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   علم البيان والتشبيه   2 3آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قة  الطري التشبيه البليغ   2  4آذار     

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التشبيه التمثيلي وغير    2 1نيسان 

 التمثيلي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   المجاز واالستعارة   2 2نيسان  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االستعارة التصريحية    2 3نيسان 

 والمكنية 

الطريقة  

 القياسية 
داء الصفي األ

 واالمتحانات 

نماذج لالستعارة في    2   4نيسان 

 االمثال السائرة 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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األدب العربي الحديث ، سررالم الحمررداني وآخرررون ،   ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 –منشورات وزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري  

 لطبعة الثانية .جامعة الموصل  ، ا

 
م-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2  ، الحديث  العربي  عيد األدب  بن  سعد 

 ،   لك فهد الوطنيةمكتبة ال،  منشورات م   العطوي
 . هر1430 –ألولى الطبعة ا

دان وآخرون ي من  مأياألدب العربي الحديث ،  -2
منشورات   ال  –مو العل كلية  ،   ،   قاهرةجامعة 

 .  األولىالطبعة 
  الكتب والمراجع التي يوصى بها                  اـ

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

الطريقة   تطبيق    2   1مايس   

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   الكناية    2 2مايس 

 القياسية 
 األداء الصفي

جناس  علم البديع وال  2   3مايس   

 واالقتباس 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   المحسنات المعنوية   2 4مايس 

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   الطباق والمقابلة   2 5ايس م

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

الطريقة   تمرينات عن الطباق   2

 القياسية 
ء الصفي األدا

 واالمتحانات 

الطريقة   تمرينات عن المقابلة   2 2 حزيران

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   االستفهام البالغي   2 3 حزيران

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تكملة االستفهام   2 4 حزيران

 البالغي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

طريقة حل   مراجعة عامة    2 1 زومت

 المشكالت  

    _____ 

و    2 زومت

3  

 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___ 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .64

على الرغم مما يتصف به المنهج المقرر لمادة األدب الحديث من معلومات مهمة إال انه   -12

 .وضوعات التي جاءت سطحية في طريقة تناولها وعرضها مكتابة بعض ال بحاجة إلى إعادة
 قرر كثيراً إلى النماذج التطبيقية الضرورية لترسيخ المادة النظرية لدى الطالبات  . ميفتقر ال -13
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 العلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم   

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة تكريت :    اجلامعة     
 كلية الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 اللغة العربية :      القسم العلمي     
 2020/    8  / 16اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع                      :                                              التوقيع     
 ا.د. عماد محيد امحد                       اسم املعاون العلمي : أ.م.د. انتصار غامن عبد الوهاب                        :   اسم رئيس القسم    
                                                  :         التاريخ:                                                             لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 رديف   واألداء اجلامعي: أ.م.د.حممد عمادضمان اجلودة    شعبة   اسم مدير     
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                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
          السيد العميد  مصادقة                                                                                                       

 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 المؤسسة التعليمية  .197
 جامعة تكريت/  كلية التربية للبنات   

 / المركز  علميالقسم ال .198
 قسم اللغة العربية  

او  اسم البرنامج األكاديمي  .199

 دراسة اللغة العربية وآدابها    المهني 

 اسم الشهادة النهائية  .200
 بكالوريوس لغة عربية  

   :النظام الدراسي  .201
 سنوي   أخرى  سنوي /مقررات /

 المعتمد   برنامج االعتماد  .202
 ال يوجد 

المؤثرات الخارجية   .203

 النشاطات البحثية والمشاهدة والتطبيق   األخرى  

 تاريخ إعداد الوصف  .204
16/8/2020  

 أهداف البرنامج األكاديمي  .205

 ة .  ـ رفد وزارة التربية بالمالكات المتخصصة في تدريس مادة اللغة العربية في المدارس الثانوي1

 ـ تزويد الطالب بالمهارات اللغوية الالزمة , إلثراء حصيلتهم الفكرية والثقافية والفنية .  2

 .  إعداد  طلبة مؤهلني ف جمال اللغة العربية واداهبا للعمل ف القطاعني العام واخلاص ـ  3



  
 8الصفحة 

 
  

 بيانية والبالغية وادبها , الجاهلي ـ تمكين الطالبات من االلمام بقواعد اللغة العربية النحو والصرف وفنونها ال4

 واالسالمي والعباسي واالندلسي واالدب الحديث . 

 ـ  اقامة جسر لغوي بين التراث والفكري العربي القديم , والمعاصر بمناهجها المتنوعة. 5

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .206

  االهداف المعرفية  -ض 
      تتمكن من ضبط قواعد اللغة العربية في النحو واإلمالء والتعبير. أن   -1أ

 أن تتمكن الطالبة من تطبيق قواعد اللغة العربية في االستعماالت اللغوية المتنوعة .  -2أ
أن تلّم الطالبة بمجمل آداب اللغة العربية )ما قبل االسالم ،االسالمي ، األموي ، العباسي ،األندلسي  -3أ

 ديث والمعاصر ( وأبرز شعراء كل مرحلة و النصوص األدبية فيها شعراً ونثراً .،الح
 أن تلّم الطالبة بمجمل مدارس النقد االدبي عبر العصور .-4أ
 أن تلّم الطالبة بعلوم القرآن الكريم ) احاكم التالوة ،التفسير ،الحديث ومصطلحه وما يتعلق به   -5أ
 لتقنية الحديثة في دراسة اللغة . أن تتعلم الطالبة المهارات ا -6أ
 برنامج  الخاصة بال  ةاألهداف المهار آتي –ب 

 من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية . ةأن تتمكن الطالب- 1ب 

أن تتمكن الطالبة من اختيار طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة  - 2ب 

 مشوقة .

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات  - 3ب 

 علم النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة اللغة وتدريسها . 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 الطريقة القياسية )االلقائية(.

 طريقة النص. -

 قرائية )االستنبطاية(. الطريقة االست-

 طريقة حل المشكالت . -

 
 طرائق التقييم       

 

 

 التقويم البنائي او التكويني )االمتحانات اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(.

 التقويم التشخيصي)االمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ( -
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنشأة الطالب على حب اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، وإدراك مكانتها بين اللغات . -1ج         

 التعرف على مواطن الجمال في اللغة العربية وآدابها .-2ج

 وصوره.  تنمية الذوق األدبي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية في أساليب الكالم-3ج

العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها وإيقاظ وعي الطالب لشرف الكلمة وأثرها  -4ج   

 في قواعد الحوار وتنمية الوعي . 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

هداف المعرفية ال تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاأل 

 لذا يُعتمد :

 تمثُل الطالب للقدوة الحسنة فيمن حوله .-1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 .  توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية -3

 
 طرائق التقييم     

 

 

لى مالحظة سلوك ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد ع

الطالبة ومقابلتها ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف 

 الوجدانية والقيمية . 

 
 

 

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

 حوار والمناقشة العلمية . مهارات ال  -1د 

 الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .   ت مهارات التقنيا -2د 

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د 

 مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والنفسية . -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية(  -

 طريقة حل المشكالت . -

القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على  - اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات 

 الحوار المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 

 
 م  طرائق التقيي         
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 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -
ـ المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح        

 الفريق ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة .
 

 بنية البرنامج   .207

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

 عملي     نظري      

 الصف األول 
 الصف األول 

 الصف األول 

 الصف األول 
 الصف األول 
 الصف األول 
 الصف األول 
 الصف األول 
 الصف األول 
 الصف األول 
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  

 صف الثاني  ال
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  
 الصف الثاني  
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 
 الصف الثالث 

 الصف الثالث 
 الصف الثالث 

 رابع الصف ال

 النحو   

 األدب العربي قبل اإلسالم )الجاهلي(

 الصرف 

 البالغة 

 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء(

 علوم القرآن والحديث النبوي 

 علم النفس )التربوي والنمو( 

 اللغة اإلنكليزية

 الحاسبات  

 حقوق اإلنسان والديمقراطية 

 النحو  

 األدب اإلسالمي  

 الصرف 

 العروض والقافية 

 البالغة 

 نصوص قديمة 

 علم الصوت والمعجم العربي

 علم نفس وإرشاد تربوي 

 الحاسبات  

 اللغة اإلنكليزية 

 النحو  

 ي  )الشعر( األدب العباس

 األدب العباسي  )النثر( 

 النقد القديم  

 األدب األندلسي  

 علم اللغة  

 المكتبة ومنهج البحث 

 تحليل النص القرآني

 اللغة اإلنكليزية 

 طرائق التدريس  

 النحو  

3 
3 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
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 الصف الرابع 
 الصف الرابع 
 الصف الرابع 
 الصف الرابع
 الصف الرابع 
 الصف الرابع 
 الصف الرابع 
 الصف الرابع 
 الصف الرابع

 

 علم اللغة  

 النقد الحديث  

 الشعر العربي الحديث 

 النثر العربي  

 التطبيقات األدبية 

 ت اللغوية التطبيقا

 المشاهدة والتطبيق  

 القياس والتقويم  

 اللغة اإلنكليزية
 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

2 

1 
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 
- 
- 

 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .208

 
 ـ   التواصل العلمي من خالل الندوات واملؤمترات والعمل املشرتك مع كوادر كفؤه ف االختصاصات املماثلة. 

 وحل املشكالت العلمية .   ـ االطالع على دراسات عاملية ف االقسام املماثلة ، لتنمية القدرة على البحث
 ـ االخنراط ف اكتساب خربات ومهارات علمية حديثة ف جمال التواصل التقين احلديث . 

 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .209

 
بحث العلمي حبسب استمارة ـ يتبع القبول ف الكلية نظام التوزيع املركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العايل وال

 القبول ف اجلامعات واملعاهد العراقية وابملوازنة بني رغبة الطالب وما حصل عليه من جمموع . 
ـ  القبول ف قسم اللغة العربية فهو خيضع لقرار جلنة خمتصة ابلقسم توازن بني رغبة الطالبة ودرجتها ف مادة اللغة 

 لسادس ف املرحلة الثانوية . العربية ف االمتحان النهائي للصف ا
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .210
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 رابط الربنمج على شبكة االنرتنت ، وتطبيقاته ف اجلامعات املماثلة .   -
الدورات التدريبية اليت أقامتها أقسام اجلودة واألداء اجلامعي حول الربنمج ف خمتلف املعاهد والكليات ف -

 العراق . 
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 هارات المنهجمخطط م

 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  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

الوجدانية   األهداف

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

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 النقد القديم    
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 المؤسسة التعليمية  .113
 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  

 / المركز علمي القسم ال .114
 قسم اللغة العربية     

 اسم / رمز المقرر  .115
 النقد العربي القديم / الصف الثالث 

 أشكال الحضور المتاحة  .116
 حاضرات صفية  م

 الفصل / السنة  .117
 مقرر سنوي  

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .118
112 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .119
16/8/2020 

 أهداف المقرر .120

ابلنقد العريب القدمي وتدوين نظرات العرب ف ادهبم , وف شعرهم وكتاهبم , من عصر ما تعريف الطلبة  ـ  1
 قبل االسالم إىل هناية العصر العباسي . 

ـ معرفة ودراسة اتريخ هذه النظرات وما طرا عليها من تبدل , وما جد فيها عصرا  بعد عصر مع ذكر مناذج 2
 ف كل مبحث من مباحث املادة . 

   معرفة الصور اجلمالية للقطع األدبية بعدما تؤخذ القواعد االسس النقدية بعني االعتبارـ 3

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

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

 ؛ البرنامج.
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 لتقييم وطرائق التعليم والتعلم وا مقررمخرجات ال .65

  هداف المعرفية األ -أ
 تساهم في تكوين فكرة  ومعرفة واسعة بالنقد العربي القديم   . -1أ  

التعرف على بدايات النقد العربي القديم وعلى أهم المذاهب النقدية القديمة والنظريات القديمة واراء -2أ

والوقوف على ما فيها من صور  الكتاب والنقاد القدماء مما يتيح للطالب القدرة على تحليل النصوص 

 وأخيلة والسيما عند دراسة النماذج الشعرية القديمة  . 

 القدرة على تذوق النصوص األدبية القديمة وتحليلها للكشف عن خصوصيتها .  -3أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

كم على النصوص االدبية ونقدها نقدا  تنمية الحس الذوقي مما يساعد على تنمية الذائقة والتميز والح– 1ب 

 سليما واعطاء حكما صحيحا .

 معرفة اسلوب االديب , ونوع اآلراء واألفكار التي يعرضها االديب في نتاجه االدبي .   – 2ب 

 تعريف الطلبة بالمصادر والمراجع النقدية المهمة التي تخص النقد العربي القديم .  -3ب    
 م  طرائق التعليم والتعل      

 

 ـ  الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 ـ طريقة النص . 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

ـ  التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات  

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 متحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . ـ  التقويم التشخيصي باال

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

إيصال فكرة ان اللغة العربية هي لغة معجزة اديت عن طريقها رسالة االسالم ونهضت بوصفها لغة    -1ج  

 القران الكريم . 

 ديمة .  معرفة أهم المصطلحات النقدية و األدبية والشعرية الق -2ج-

 إبداعات األدب العربي .  زإيقاظ وعي الطالبات بأهمية النقد  العربي القديم  بوصفه ابر -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -
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طلبة من االيمان بأهمية تقديم النقد العربي القديم  بما  يحتويه من أبعاد حضارية ، مما ييبعث في نفوس ال -

 التراث العربي ونقده القديم  .

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

 أوالً :الطريقة القياسية المقالية التي يتم من خاللها فهم أفكار الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية .

ثل االختيار من متعدد ،  ثانياً: االختبارات الموضوعية التي تتمثل باالختبارات ذات اإلجابة القصيرة من م 

 وملئ الفراغات ، والصح والخطأ .

 

 

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

  

 ـ القدرة  على تحليل النصوص االدبية  مما يساعد على اعطاء حكما نقديا صحيحا  .1د 

 ة بخصائص اللغة العربية لتمكن الطلبة من التطور الذاتي المستمر لما بعر التخرج . اكتساب المعرف -2د 
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 بنية المقرر  .66

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

كانون  

 1األول 

توضيح مفردات   4

المنهج وتزويد الطلبة  

ع بمصادر ومراج 

 المادة

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 2األول  

الطريقة   مقدمة في النقد   4

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

   3األول

الطريقة   نشاه النقد العربي    4

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4األول 

النقد في ما قبل   4

 االسالم  

ة  الطريق

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  1الثاني  

النقد في عصر صدر   4

 االسالم  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 2الثاني  

النقد في العصر   4

 االموي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

  3الثاني  

النقد في العصر   4

 العباسي  

ريقة  الط

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
كانون  

 4الثاني  

  ناثر المتقدمين اللغويي  4

 في النقد االدبي  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

نظرية الطبقات عند   4 1شباط    

 ابن سالم الجمحي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

فظ والمعنى  قضية الل  4   2شباط    

 في الشعر العربي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قضية اللفظ والمعنى    4   3شباط    

 عند الجاحظ  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قضية اللفظ والمعنى    4 2آذار    

 عند ابن قتيبة  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

منهج الموازنة عند   4 3    آذار 

 االمدي 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

قضية البديع عند ابن    4  4آذار     

 المعتز

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عمود الشعر   4 1نيسان 

والصراع بين القديم  

 والحديث 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عطلة   2نيسان  

 الربيعية  

الطريقة   .......................  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ابن طباطبا وعملية    4 3نيسان 

 االبداع الشعري  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .67

,ابتسررام  محاضرررات فرري ترراريخ النقررد عنررد العرررب  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
،  منشرررورات مرهرررون الصرررفار وناصرررر حرررالوي 
  بغرردادجامعة  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ، الطبعة الثانية .
 

,-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2 االدبي  النقد  بيروت    تاريخ   , احسان عباس 

1971 . 

إبراهيم -2 , طه  العرب  االدبي عند  النقد  تاريخ 

 .  1937عبدة , دار الحكمة , بيروت رلبنان , 

3 , سالم  زغلول  محمد   , العربي  النقد  تاريخ  ر 

 . 1964دار المعارف , 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  ,.... المجالت العلمية , التقارير ) 
 

قدامة ابن جعفر واالثر    4   4نيسان 

 اليوناني  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 االمتحانات و

القاضي الجرجاني    4   1مايس   

 وقضية السرقات  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

مسالة السرقات الشرية   4 2مايس 

 في الشعر العربي 

الطريقة  

 القياسية 
 األداء الصفي

المرزوقي وعمود   4   3مايس   

 الشعر

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عمود عند االمدي    4 4مايس 

 والمرزوقي  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 

 

 1 حزيران

نظرية النظم عند    4

 الجرجاني  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ابن رشيق القيرواني    4 2 حزيران

والنظرة المتكاملة  

 للشعر 

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 متحانات واال

الطريقة   حازم القرطاجني   4 3 حزيران

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ابن خلدون واراؤه في    4 4 حزيران

 النقد واالدب  

الطريقة  

 القياسية 
األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 _____      مراجعة عامة    4 1 زومت

و    2 زومت

 4و 3

 ____      ______  االمتحانات النهائية    ___ 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .68

تتطلب مادة النقد العربي القديم وقت اكثر مما هي علية , لما يحمله التراث العربي من كم هائل من اآلراء  

االسالم وعصر صدر   ل قبعصر ما  نوالمسائل النقدية , التي شغلت النقاد والدارسون على مر العصور م

االطالع   ماالسالم والعصر االموي والعباسي واالندلسي , لذى يحتاج الطلبة إلى وقت اكثر ليكون باستطاعته 

 على اكبر قدر ممكن من هذه التراث . 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 لعلــميجـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم ا  
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة  : تكريت    

 الكلية/ المعهد: كلية التربية للبنات      

 القسم العلمي    : اللغة العربية     

 16/8/2020تاريخ ملء الملف :      

 

 التوقيع   :          التوقيع   :                                                         

 اسم رئيس القسم : أ.د. عماد حميد                                اسم المعاون العلمي :                      

          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
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 دقـق الملف من قبل      

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    

 التاريخ                           

 التوقيع     

                                                                                               

مصادقة                                                                                                       

 السيد العميد          

 

 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه  

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمية  .1

 اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او   .3

 المهني 
 اعداد مدرسين لتدريس مادة االدب االندلسي

 بكالوريوس تربية في اللغة العربية   اسم الشهادة النهائية  .4
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 النظام الدراسي :   .5

 سنوي /مقررات /أخرى  
 سنوي 

 التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة برنامج االعتماد المعتمد   .6

 وزارة التربية –الجامعات العراقية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/8/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

يهدف إلى اعداد مدرسين مؤهلين أكاديمياً لتدريس مادة االدب االندلسي في المدارس المتوسطة واالعدادية 

 ن المساهمة في بناء المجتمع  ،متمكنين م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 االهداف المعرفية   -أ

 ان تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في دراسة االدب ىاالندلسي        -1أ

 تتمكن الطالبة من ضبط قواعد اللغة العربية  -2أ

 الطالبة بمجمل الشعراء واالدباء االندلسيين ومعرفة قواعد النقد االدبي ان تلم  -3أ
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج   –ب 

 أن ينمي الطالب مهارته اللغوية واالدبية - 1ب 

 يكتسب الطالب مهارات تدريس االدب االندلسي في المدارس المتوسطة واالعدادية  - 2ب 

  .ن االلمام بقواعد اللغة الثابتة ومواكبة الجديد وربطه باالصيليتمكن الطالب م ان   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الطريقة القياسية )القاء المحاضرات ( -
 طريقة النص   -
 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 التقويم الشخصي باالمتحانات الفصلية والنهائية الصدار احكام النجاح والرسوب   -

 البة في المناقشات الصفية والواجبات البيتية ومتابعتها والتقويم الصفي مالحظ اداء الط-

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ان يعي الطالب أهمية الدور الذي سوف يقوم به عند مزاولة مهنة التدريس  -1ج         

 ديدان يساهم الطالب في الحفاظ على التراث اللغوي واالدبي المته ومواكبة الج-2ج

ن يتمكن الطالب من غرس اللغة العربية الفصيحة واالبتعاد عن االنجراف وراء العامية السلبية  -3ج

 والمصطلحات االجنبية التي بدأت تنتشر بشكل واسع في المجتمع 

     

 طرائق التعليم والتعلم      
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 توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف الوجدانية  -

دبية بما تنطوي عليه من أبعاد حضارية ولغوية وأدبية مما يغرس لدى تقديم النماذج الشعرية واال -

 الطالبات الوعي بأهمية التراث االدبي في االندلس 
 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 الطريقة المقالية  -

 طريقة االختبارات الموضوعية   -
 

 

 

 

 

 لية التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقاب-د 

 القدرة في فهم النصوص الشعرية  -1د 

 حفظ النصوص الشعرية -2د 

 اكتساب المعرفة بتاريخ االدب االندلسي ومصادره وأهم الرموز الشعرية واالدبية   -3د 
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 بنية البرنامج   .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12
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 التواصل العلمي من خالل الندوات والموتمرات   -

 االطالع على دراسات عالمية في االقسام المماثلة   -
 

 

 

 

 

 علقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( معيار القبول )وضع األنظمة المت .13

 القبول المركزي الذي تنتهجه وزارة العليم العالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 رابط البرنامج على شبكة االنترنت  

   الدورات التدريبية 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 

األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية  

خرى  المنقولة) المهارات األ

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي( 

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

                    

                   

                    

                   

                    



  
 14الصفحة 

 
  

 

 

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   ة التعليمية المؤسس .1

 اللغة العربية     القسم العلمي  / المركز .2

 االدب االندلسي/ الصف الثالث  اسم / رمز المقرر  .3

 محاضرات صفية  أشكال الحضور المتاحة  .4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة  .5

 40 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تدريب الطالبات على تحليل النصوص النثرية  

 تعريف الطالبات بابرز االدباء والشعراء  

 تمكين الطالبات من معرفة فنون النثر  

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ

 دبية  تعريف الطالبات بالشخصيات اال -1أ

 تمكين الطالبات من التمييز بالفنون النثرية  -2أ

 معرفة خصائص كل فن لدى الطالبات  -3أ

 

 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تنمية الحس االدبي والذائقة الفنية – 1ب 

 معرفة الطالبات بالفنن النثرية والشعرية   – 2ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 ة القياسية  الطريق

 الطريقة االستقرائية  
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 طريقة النص  

 

 

 طرائق التقييم       

 والتقويم الصفي   –والواجبات البيتية  –امتحانات يومية  

 التقويم الشخصي باالمتحان الفصلي والنهائي  

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 معرفة جماليات اللغة في اساليبها لتأدية المعنى  -1ج

 ظ وعي الطالبات بقيمة االدب االندلسي ايقا-2ج

 نشأة الطالبات على حب االدب االندلسي -3ج

 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف الوجدانية  -

 تقديم النماذج اللغوية البليغة المؤثرة في النفوس والتواصل في بث االفكار  -
 

 طرائق التقييم     

 تماد علةى المالحظة والمقابلة وفهم افكار الطالبة حول االهداف الوجدانية  يتم االع 
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 القدرة على ضبط النصوص والتصحيح اللغوي -1د 

 اكتساب المعرفة بالحوار والتواصل  -2د 

 اكتساب المعالفة بخصائص اللغة العربية وقوانينها  -3د 

    -4د 
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 البنية التحتية   .12

د مصطفى  االدب االندلسي من الفتح الى سقوط غرناطة  / منج ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 بهجت 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تشرين  

 االول  

الفصل االول /االدب   2

 في العصر االموي  

الطريقة  

القياسية 

وطريقة  

 النص 

 االداء الصفي

 واالمتحانات 

االدب في عصري    2 تشرين ثاني  

 الطوائف والمرابطين 

 الشعر والشعراء   

الطريقة  

القياسية 

وطريقة  

 النص 

االداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 االول  

النثر / موضوعاته    2

 وخصائصه  

الطريقة  

القياسية 

وطريقة  

 النص 

االداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون  

 الثاني  

في الشعر التجديد   2

 االندلسي  

الطريقة  

القياسية 

وطريقة  

 النص 

االداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة   شعر الطبيعة    2 شباط  

القياسية 

وطريقة  

 النص 

االداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 االدب االندلسي من الفتح الى سقوط الخالفة/ احمد هيكل  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 مالمح الشعر االندلسي / عمر الدقاق  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  ( 
تب االدبية جميع المصادر الك –الدواوين الشعرية  –المقاالت 

 النقدية التي تناولت فنون االدب شعرا ونثرا  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 موقع الدكتور محمد سعيد الغامدي 

 موقع اتحاد الكتاب العرب 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

عة اال انه يحتاج الى زيادة الساعات لتغطية  يتصف المنهج المقرر لمادة االدب االندلسي بالشمولية والس  

 مفردات المادة على نحو مرض وواف  
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وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي    
   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 تكريت :   الجامعة    

 التربية بنات :  المعهدة/ الكلي   

 اللغة العربية :    القسم العلمي    

 16/8/2020تاريخ ملء الملف :      

 

 :    التوقيع   :                                                               التوقيع    

                  ا. م. د.انتصار غانم  العلمي :  المعاون سما    ا.د. عماد حميد احمد                        : رئيس القسم سما   

 :                                                         التاريخ:                                                            لتاريخ  ا    

   

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد  
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 دقـق الملف من قبل      

 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع     

                                                                                               

مصادقة                                                                                                       

          السيد العميد 

 

 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

لتعلم المتوقعة  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات ا

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه  

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .15

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .16

او  اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 ( علم اللغة ) اللسانيات 

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .18
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   :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .20

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 16/8/2020 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي  .23

اللغة العربية لغرض اعداد المالكات العلمية  والنوعية المتخصصة في مجال   .1

 االرتقاء بالواقع التعليمي في البلد 
 رفد وزارة التربية بالكادر المتخصص من ذوي الكفاءة في مجال اللغة العربية  .2

 يعزز البرنامج فهما وادراكا وافيا وواسعا للفكر والثقافة عامة  .3

احدث  تعليم الطلبة مهارات كتابية ومحادثة على مستويات التحليلية بالرجوع الى .4

 ما توصل اليه الفكر الحديث في مجال اللغة وادواتها. 
يخدم البرنامج الجامعة من خالل تزويد الطلبة بتعليم عالي الجودة من خالل  .5

االطالع على احدث ما انتجه الفكر اللغوي من مستجدات على الصعيد النظري  

 والتحليلي .
 

 

 

 

 

 والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق التعليم   برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  -ب 
قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في دراسة اللغة     -1أ

     العربية

 التخطيط المستقبلي لتفعيل دور الطلبة في مجال التطوير اللغوي اذا انخرطوا في مجال التعليم  -2أ

 ة المبادئ الرئيسية للمجاالت والمستويات اللغوية كافة تزويد الطلبة بمعرف -3أ

 تعريف الطلبة بالتقنيات الحديثة في دراسة اللغة  -4أ
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 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 مناقشة النظريات واالتجاهات اللغوية واللسانية – 1ب 

 بية ان يكون الطالب قادرا على اعداد بحوث نظرية في اللغة العر – 2ب 

 ال بد ان يكون للطالب مهارات فكرية عالية الستعمال اللغة العربية ووصف وتحليل النصوص.   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام وسائل ايضاح الكترونية  .1
 استخدام طريقة المناقشة في الدرس  .2
استخدام اسلوب حل المشكالت في تعليم المهارات االساسية والتحصيالت   .3

 فيةالمعر
 اسناد الطلبة بالواجبات المكتوبة والمقروءة  .4
 تكليف الطلبة بعمل البحوث   .5

 

 طرائق التقييم       

 اجراء االمتحانات اليومية والشهرية )الكترونيا(  .1
 التغذية الراجعة ) الشفوية ، و المكتوبة (   .2
تكليف الطلبة بالبحث عن المعلومة من مصادرها   .3

 االصلية. 
 والقيمية . األهداف الوجدانية -ج

 استعداد االساتذة باعطاء كافة المعلومات للطالب وتوجيهه  -1ج         

 انتاج اعمال كتابية مقبولة اكاديميا من قبل الطالب -2ج

العمل بصورة تفاعلية في الصف الجامعي مع ضرورة العمل بمسؤولية وبصورة اخالقية عند تنفيذ -3ج

 المشاريع الفردية والجماعية 

 مل على تشجيع الطالب البداء الرأي في االتجاهات اللغوية الحديثة . الع -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 تكليف الطلبة بالعمل على تقديم المهام الموكلة اليهم لتشكيل مجاميع )الكترونيا(  .1
 تكليف الطلبة باستخدام المصادر المكتبية الحديثة  .2
 ربية التركيز على مهارات االتصال في اللغة الع .3
 وجود المكتبات والحاسوب لتحفيز الطلبة على الكتابة والتقصي  .4
 اسناد الطلبة للتقصي من خالل االنترنيت والمجالت العلمية  .5
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 طرائق التقييم     

 التغذية الراجعة ) الشفوية والمكتوبة ( ) الكترونيا (  .1
 االمتحانات  .2

 

 

 

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

 تسليم العمل والواجبات بالوقت المحدد وبشكل مقبول  .1 -1د 

 مهارات التواصل مع االخرين والعمل كفريق  . ـ2د 

 محاولة عدم تكرار االخطاء الكتابية والشفوية  . ـ3د 

 الطرق استخدام االنترنيت والبحث عن طريقة للتعليم واستخدام احدث ـ 4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

تطوير الذات من خالل اثارة النقاش وتبادل االراء فالتفاعل عبر المناقشة بين االستاذ والطالب وبين الطالب 

انفسهم ، ويشكل ذلك اداة قوية ومما يتيح استعمال عملية التفكير في مواجهة طرائق تفكير اخرى سواء تعلق  

مضمون ، فعلى المدرس ان يفتتح درسه باثارة االسئلة أو عرض مشكلة لتؤدي الى تبادل ذلك بالشكل ام بال

 الحوار واالراء داخل المجموعات الصغيرة والكبيرة 

 

 

 

 

 طرائق التقييم           

يمكن تقييمها من خالل وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج اجوبة   .1

 معد مسبقا 
راء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم الطلبة  في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات التي تقيس  اج .2

 مستويات الفهم المتعدد 
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 بنية البرنامج   .25

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا  2 للغة ) اللسانيات (علم ا  الثالثة 

     

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .26

 البد ان يكون لدى الطالب فهم عميق للغة العربية واللسانيات  .1
 ال بد ان يكون لدى الطالب مهارات عالية في استخدام اللغة .2
 ال بد ان يكون لدى الطالب روا للتعاون والعمل كفريق  .3

 المعهد( لقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتع )وضعمعيار القبول  .27

اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )   .1
 القبول المركزي ( 

 ان يكون الطالب حاصال على شهادة االعدادية ) العلمي ، االدبي (  .2
 ان يكون الطالب الئقا طبيا للتخصص المتقدم اليه  .3

 

 البرنامج أهم مصادر المعلومات عن  .28

 www.mohesr.gov.iqوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 رئاسة جامعة تكريت 

 عمادة كلية التربية للبنات 

 

http://www.mohesr.gov.iq/
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 

  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

علم اللغة )    2021ــ  2020

 اللسانيات ( 

                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .9

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .10

 علم اللغة ) اللسانيات ( اسم / رمز المقرر  .11

 نظري  أشكال الحضور المتاحة  .12

 سنوي  الفصل / السنة  .13

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 2020/ 8/ 16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

المالكات العلمية  والنوعية المتخصصة في مجال اللغة العربية لغرض االرتقاء بالواقع  اعداد  . 1

 التعليمي في البلد 

 رفد وزارة التربية بالكادر المتخصص من ذوي الكفاءة في مجال اللغة العربية  . 2

 يعزز البرنامج فهما وادراكا وافيا وواسعا للفكر والثقافة عامة  . 3

ت كتابية ومحادثة على مستويات التحليلية بالرجوع الى احدث ما توصل اليه الفكر  تعليم الطلبة مهارا . 4

 الحديث في مجال اللغة وادواتها. 

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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يخدم البرنامج الجامعة من خالل تزويد الطلبة بتعليم عالي الجودة من خالل االطالع على احدث ما   . 5

 .  انتجه الفكر اللغوي من مستجدات على الصعيد النظري والتحليلي 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .14
 

  هداف المعرفية األ -أ

قدرة الطلبة على التمييز واالدراك المعرفي لتشخيص النظريات والمبادئ العامة في دراسة اللغة     --1أ

 العربية    

 في مجال التعليم  التخطيط المستقبلي لتفعيل دور الطلبة في مجال التطوير اللغوي اذا انخرطوا -2أ

 تزويد الطلبة بمعرفة المبادئ الرئيسية للمجاالت والمستويات اللغوية كافة  -3أ

 تعريف الطلبة بالتقنيات الحديثة في دراسة اللغة -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مناقشة النظريات واالتجاهات اللغوية واللسانية  - 1ب 

 درا على اعداد بحوث نظرية في اللغة العربية ان يكون الطالب قا – 2ب 

 ال بد ان يكون للطالب مهارات فكرية عالية الستعمال اللغة العربية ووصف وتحليل النصوص.   - 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

ن تطوير الذات من خالل اثارة النقاش وتبادل االراء فالتفاعل عبر المناقشة بين االستاذ والطالب وبي 

الطالب انفسهم ، ويشكل ذلك اداة قوية ومما يتيح استعمال عملية التفكير في مواجهة طرائق تفكير اخرى  

سواء تعلق ذلك بالشكل ام بالمضمون ، فعلى المدرس ان يفتتح درسه باثارة االسئلة أو عرض مشكلة  

 لتؤدي الى تبادل الحوار واالراء داخل المجموعات الصغيرة والكبيرة 

 رائق التقييم  ط     

يمكن تقييمها من خالل وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج اجوبة   .1

 معد مسبقا 

اجراء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم الطلبة  في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات التي تقيس   .2

 مستويات الفهم المتعدد 
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 والقيمية   األهداف الوجدانية -ج

 استعداد االساتذة باعطاء كافة المعلومات للطالب وتوجيهه  --1ج

 انتاج اعمال كتابية مقبولة اكاديميا من قبل الطالب -2ج

العمل بصورة تفاعلية في الصف الجامعي مع ضرورة العمل بمسؤولية وبصورة اخالقية عند تنفيذ -3ج

 المشاريع الفردية والجماعية 

   جيع الطالب البداء الرأي في االتجاهات اللغوية الحديثةالعمل على تش -4ج   

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام وسائل ايضاح الكترونية  .1

 استخدام طريقة المناقشة في الدرس  .2

 استخدام اسلوب حل المشكالت في تعليم المهارات االساسية والتحصيالت المعرفية  .3

 لمكتوبة والمقروءة اسناد الطلبة بالواجبات ا .4

 تكليف الطلبة بعمل البحوث  .5

 طرائق التقييم     

 

يمكن تقييمها من خالل وضع معيار لالجوبة الصحيحة ومقارنة نتائج اجوبة الطالب مع نموذج اجوبة   .1

 معد مسبقا 

لتي تقيس  اجراء اختبارات تعليمية لقياس مستوى فهم الطلبة  في االنجاز من خالل اعطاء االختبارات ا .2

 مستويات الفهم المتعدد 

 

 

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

 البد ان يكون لدى الطالب فهم عميق للغة العربية واللسانيات  . 1 -1د 

 ةال بد ان يكون لدى الطالب مهارات عالية في استخدام اللغ -2د 
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 تية  البنية التح .16

 ال يوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 علم اللغة / كمال بشر  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

 دروس في االلسنية العامة / دي سوسير 

 اللسانيات الوضيفية / سيمون دايك 

 مناهج البحث في اللغة / خليل احمد عمايرة 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  جالت العلمية , التقارير ,.... الم) 

 مناهج البحث اللغوي / رمضان عبد التواب 

 مجلة الدراسات اللغوية ، مجلة اللسانيات  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

موقع محمد سعيد الغامدي، موقع د. محمد محمد يونس علي ،  

 انيات ،مكتبة سور االزبكية ، مكتبة المصطفى ، منتدى لس

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

نطمح ان يكون المقرر الدراسي على نحو اكثر شمولية  وان يعطى للسانيات نصيبا اكبر نظرا النه سريع  

التطور وان يدرس على مدى سنتين متتاليتين وذلك للحاجة الماسة الى االطالع ومواكبة احدث المناهج  

 كفريق  ال بد ان يكون لدى الطالب روح للتعاون والعملـ  3د  

 بنية المقرر  .15

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

اضافة مخرجات  ساعتان   اسبوعيا 

 التعليم 

 االمتحانات  نظري  علم اللغة ) اللسانيات (
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 والنظريات اللغوية في العالم.

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت :    اجلامعة     
 الرتبية للبنات :   ة/ املعهدالكلي     
 اللغة العربية :      القسم العلمي     
 8/2020/ 16اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع    :                                                                التوقيع     
 أ.د.عماد محيد امحد                        اسم املعاون العلمي :  أ.م.د.انتصار غامن                    :   اسم رئيس القسم    
 :                                                         التاريخ                                 :                             لتاريخ   ا     
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 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    عبة ش  اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع      

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 
 

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة تكريت/ كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية  .29

 قسم اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .30

او  اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 الصرف

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .32

   :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 محاضرات صفية والمحاضرات االلكترونية  المعتمد   رنامج االعتماد ب .34

  المؤثرات الخارجية األخرى  .35

 29/5/2021 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي  .37
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تمكين الطالبات من ضبط قواعد اللغة العربية في المستوى الصرفي بما يمكنهن من تمييز الصواب والخطأ   -

 تلفة في النصوص المخ
 استخدام اساليب اللغة العربية استخداما صحيحا الئقا بمقام الكالم  -

 تعريف الطالبات بأبرز علماء الصرف واشهر مصنفاتهم فيه قديما وحديثا  -

 تعريف الطالبات بالفروق اللغوية الداللية الدقيقة للبنى الصرفية المختلفة  -

 

 

 

 

 
 

 التعليم والتعلم والتقييم  المطلوبة وطرائق برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  -ت 
      تمكين الطالبات من ضبط قواعد الصرف العربي  -1أ

 تمكين الطالبات من تطبيق القواعد الصرفية في االستعمال اللغوي استعماال صحيحا -2أ

 تعريف الطالبات بالمصادر الصرفية القديمة والحديثة -3أ
 داللية الدقيقة بين البنى الصرفية المختلفة تعلم الطالبات الفروق ال  -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  الخاصة بال  األهداف المهاراتية –ب 

 تصويب الخطأ الصرفي اينما وقع   - 1ب 

 تنمية الحس الصرفي السليم بما يمكن من الحكم على النصوص  - 2ب 

         - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 قاء المحاضرات(الطريقة القياسية )إل -

 طريقة النص   -

 المحاضرات االلكترونية  -

 

 
 طرائق التقييم       

 

التقويم البنائي )التكويني( باالمتحانات اليومية، ومالحظة اداء الطالبة في المناقشة الصفية والواجبات  -

 البيتية ومتابعتها، والتقويم الصفي. 

 فصلية والنهائية إلصدار التقويم النهائي. التقويم التشخيصي والنهائية باالمتحانات ال -
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تنشأة الطالبات على حب العربية وإدراك أثر أساليبها في حسن تأدية المعنى كونها لغة القرآن      -1ج         

 الكريم 

 وقف كالميمعرفة جماليات اللغة العربية في اختيار الصيغ الصرفية المناسبة لكل م -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف الوجدانية  -

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار   -

 الطالبة حول االهداف الوجدانية والقيمية 

 

 
 

 

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

 القدرة على التصحيح الصرفي وضبط بنى المفردات في النصوص المختلفة   -1د 

 اكتساب المعرفة باالنظمة الحديثة للحوار والتواصل  -2د 

 -3د 

 -4د    

 ليم والتعلم طرائق التع         

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف الوجدانية  -

 

 

 

 
 طرائق التقييم           
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 موعد بدأ العطلة  9/8/2021وتنتهي يوم  6/12/2020: بدأت الدراسة بتاريخ بنية البرنامج   .39

 تمدةالساعات المع           اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة االسبوع 

 عملي     نظري      

التعريف بعلم الصرف لغة   1كانون األول 

 واصطالحا 
  2 تعريف بعلم الصرف 

تعريف الطالبات بمعنى  2كانون األول

الميزان الصرفي وكيفية 

استعماله في جذور كل  

 الكلمات 

  2 الميزان الصرفي 

تعريف الطالبات بمعنى  3كانون األول

الميزان الصرفي وكيفية 

استعماله في جذور كل  

 الكلمات 

  2 الميزان الصرفي 

تعريف الطالبات بمعنى  4كانون األول

القلب المكاني وكيفية  

 استعماله في قلب األلفاظ 

  2 القلب المكاني

الحروف االصلية   1كانون الثاني 

 والزائدة
2  

  2 المجرد والمزيد   2كانون الثاني 

الصحيح والمعتل    3كانون الثاني

 قسامها وأ
2  

  2 الجامد والمتصرف   4كانون الثاني

  2 الفعل المعتدي والالزم   1شباط

المبني للمعلوم والمبني    2شباط 

 للمجهول
2  

  2 نونا التوكيد مع الفعل   3شباط 

إسناد االفعال الى   4شباط 

 الضمائر 
2  

  2 عطلة ربيعية   1اذار 

  2 عطلة ربيعية   2اذار 

  2 المصادرأبنية   3اذار 

  2 أبنية المشتقات   4اذار 

  2 اسم الفاعل   1نيسان 
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  2 صيغ المبالغة   2نيسان 

  2 اسم المفعول   3نيسان 

  2 الصفة المشبهة   4نيسان 

  2 أفعل التفضيل   1مايس 

  2 اسما الزمان والمكان   2مايس 

  2 اسم اآللة   3مايس 

  2 المصدر الميمي  4مايس 

  2 مراجعة عامة   1حزيران 

  2 مراجعة عامة   2حزيران 

  2   3حزيران 

  2   4حزيران 

  2   1تموز 

  2   2تموز 

  2   3تموز 

  2   4تموز 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .40

 
 
 
 
 
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .41
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 عن البرنامج أهم مصادر المعلومات  .42

 الصرف/  د. حامت الضامن  -
 الصرف الوايف / هادي هنر  -
 الصرف الواضح/ علي اجلارم وآخرون  -
 املواقع االلكرتونية  -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 ن البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة م 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .17

      / المركز علمي القسم ال .18

  ر اسم / رمز المقر .19

  أشكال الحضور المتاحة  .20

  الفصل / السنة  .21

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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  مقررمخرجات ال .18

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.خاصة بالال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .20

  المقررة المطلوبة  ـ الكتب 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 

 

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .19

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 
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رحث العلوي جرررررهاز وزارج انتعهيو العالي وانث  

 
 اإنشرررررراف وانتمرررىيى انعهررًي 

 
 زائرج ًضاٌ انجىزج واانعتًاز اأنكازيًي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انجاوعج : جاوعج خنريخ 

 
/انكهيح انًعهس: كهيح انترتيح نهثُاخانكسو   

 
 :النغح العرتيج انعموي

 

 16/8/2020تاريد يمء انًهف 
 
 التىقيع انتاريد 

 
: 

 

 

 
نمسى :أ.ز.ًعاز ًحيس اًحس : اسى رئيس ا  

 
 : التىقيع 

 
 اسى انًعاٌو انعًهي :أ.و.ز.إَتصار غاَى عثس انىهاب 

 
 انتاريد : 

 

 

 
 زلرك انًهف يٍ لثم 
 شعبج ضواٌ الجوزج واألزاء الجايعي 

 
 اسى وزير شعةج ضواٌ الجوزج واأنساء انجايعي:أ.و.ز.وحوز ًعاز رزيف انتاريد : 
 التىقيع 

 
س يصازلح انسيس انعًي  

 
 وصف انثَرايج اأنكازيًي 

 

 
 يوفر وصف البٌراوج األنازيوي ِشا ايجازاً وقخضياً أِلو خصائص البٌراوج ووخرجاخ الخعلو 

 
اً عوا إشا ناٌ قز حقق االسخفازج القصوي ٌو الفرص الوخاحج .  ٌٌ  الوخوقعح ٌو الطالب خحقيِقا وبِر
 ويصاحِب وصف لكم يمرر ضٌو البٌراوج
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.1 خ٤ٔٔؼِ ز أُإضطخ اُ   / د١ٌرر ؼخعب     ٌَ ٕةاد ١ا اُزرة١ًٌ ٌَ ا ُ  
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.2 / ٢ِؼ٤ اُوْط اُ   أًُرس   رخ اُ   ٌِ خ ٔؼرثهْط اُ  

  

.3 بك  ٌٌ ا   ٤ٔ٢اْض اُجٗرب ظ اأُ رخ اٍ   ٌُ آكاٜثب   ا١ػرةكراضخ اٍ  

  ٌ ٌٜ ٢أُ   
  

.4 بئ ٜػبكحاْض اُ    ٌ ا ٢إٍ ر   ٌ ا ١ػرةش ُرخ ٔ ثٌُب  

  

.5 ظّب اُلراض  :  ٢اُ  ١ٕش     

/ ١ٕش   ورراد   أفر  / ٌ 

.6 بكثٗرب ظ ااُ   ل  ؼز٤ أُؼز٤ طك ١ اٍ    

  

.7 ؤسراد اُقبرط  ٌْ ؿر  ا اأٍ ١اُ ا ١اٍسٕا   اٍكراضخ ١ف  م١اٍرظة  اٍ عٙاكح  ا١ػسإٍغبطبد اٍة   

  

.8 ؼف  ئعكاك ؿ١ربر   ٌ اٍ  2020/8/16 
  

.9 ١٢ ٙأكاف اُجٕرا ظ اأُياك    
 

 

-1 بد ّرق ٔرفك  زارا اُزرة ًٌ رخاٍ  ١اكد ّش١دكر ١ف  ؿؿخخ ةّاٍ كارش ١ف  خٔااُطبُٔ  ا١اٍدرة    خٔاٍػرة ٌُ ٌْ ٌ   اُ . خٔاٍسٗا  

 

 

-2 رخ اٍ  ١ٕد ي  ٌُ اعك اٍ ّب ثن  ٤ٌ ٌِ ا (ٕ خٔػرةاُطبٍةاد    ااُ ٌٙ ب   ػ  ا اٍة ؾرف  ٌٙ ٌٕ ب    ،  ا١ؽخ  اُجبٍ ٔبٗ ٔ)،  كٕق  آكاة   

 

 

 ٌِ س ىداثخ اٍة ٠)، ّع اُنكرا عُ  أُؼبؼر  س١ؼك،اُ  ٢، اإٍٍكض   ١، اُغةاش ٢، ااُصأُ  ٢(اُغب  ٍدى أُغبٍاد .  ١ف  خٔاُِؼ٤  ػ   
 

-3 ؾ   اٍسهبكخ  ةآفام اُطبٍةاد ئكراى سٔؼسر  ٌُ اراد اأٍكةساً ١ػك  اً ١ّمك ا١اٍ ٌٙ ّ ٌَ ١ ،  اىشاٙةٕ اٍ عح ا١اٍىداة  ا١ؽ  ا  اُ ٕد  ٌْ .  اُ  

 

-4 ع  رخ اٍ ١ٙفّ ط بٍ   ١اُطبٍةاد ف ١ااُردماء ة  ٌُ ب،  ١ٍٕرؾَ   ،  ا١ػرةاد اٍ ؼ  ةكعاُ  غرفح    ؼ  ب عةر ١ ف ١ٌْٕ  

راٍع ً ١،دأٍ  ؼ  ؽح ١طاٍ  ١ّف  شاً ١دكر  فا ٌَ ؽح ة١أشاٍ  اشدّعاٍ   أسر إ ١ة   ،  اأٍكة  اُ ٌَ ٙفّ  ١ف  ا١اٍعرة   اُ  
 ائٍعطاز 

ر ١ُإ ١اٍة ًٌ نرٕآ اٍ ٌِّ١ .  
 

-5 ١ًٍٕدمً  ا ّش١دكر اراد  ّٙ ؿرطاداىشاة اٍّد  ٌّٕٙ   ٌّ  ٌ عح ّا١ؽ   ٍ عٍ ب ١ٕ ةّا  ةعك ا١ّف ا١اٍسٕا   اٍّكارش ٍطةا ٍٕد  ّ ػضب ٔ ائٍ ب ّٕ  شائَ ٔ ٜع١ص  ٔ طرائن اٍدكر ّٕاشة  براد    ٌ  

اؼٍ  .  ضخٔاُؾل ٢اُغٍ    اٍد   
 

 

 

 

 

 

 

.10 ةا  طرائن اٍدعٍ  ّ  ٌ ٌْ اُز  ْٔفرعبد اُجٕراّط اٍَّط ١ّ١اٍدم  ِؼ  
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-أ   ّ كاف اٍ  ٌ ا ١ػرفااُ  
 

1-أ رخ اٍ  ٌُ اعك اٍ . رٔاٍدعة    ائٍٍّاء  ؾرفاٍ   إٍػ   ١ف خٔػرةٕأ ددّٕى اُطبُجخ ّٕ رةط م   

2-أ رخ اٍ ١ٕأ دد يٕ اُطبُجخ ّٕ رظة ٌُ اعك اٍ ؾ   ااُطذػ٤بٍاد ١ف ا١ػرةم م  ٌُ عح خٔاٍ ٕد  ٌْ . أ اُ  إٔ 3-
 

ؼ اأٍكة١ا ف١ٙا  ٌ  ١ ، اٍعةاش١  ،اإٍٍٔكض٢ ،اُ ؼك١س  اٍ ؼبؼر )  أةرز ظعراء ٍى ّرؽِخ  اُزؼرف عُ ٠ إٍ ؼ  ّ ّ ١ ، اأٍ ٌَ ؽح اٍعرة١ا (ّا مٍة ااٍشٍاّ ،ااٍشٍا ٌّ اٍطٍاةا ةّّطٍ آكاة اُ  ًٌ دٍ 
.  سراً   ٕظعراً   

ر .4-أ ٌٍ ّكارش إٍمك ااٍكة ١ عةر اُ ؼؽ  ٌّ اُطبُجخ ة ْغ  ًٌ  ٕأ دٍ 

ّ ا ١دٍعم ةٙ 5-أ ّ ؼٍطػٙ    ا ،اٍدفش١ر  ،اٍػك١س    ٌ ٌّ اٍمرٕآ اٍىر١ّ ( اػاىّ  اٍداٍ  ٌ ٌّ اٍطٍاةا ةعٍ
 ًٌ   ٕأ دٍ 

6-أ ٌْ ٕأ دد  براد اُطبٍةا ِػ ٌٜ ؿخ كراضخ ١ف سح١اُؼك خٔاٍدمٕ   أُ ٌٍ .  اٍ  

 

– برار  ٌٜ الف أُ ٌٜ بُجٗرب ظ ث ؾخخ اُقب ٔاأُ  

 

1 اّ ةطرائن اٍدكر -  ٌْ ٌِ ُ ٌْ  ١ٍّاش  اٍدم  ١ش  اُن١ٕأ دد يٕ اٍطٍاةا ّٕ اا بكح اٍعُ ٤ٌ ا . ة ١ٌُ 2 ٌ  اُطبٍةا ّٕ ا -  ٌ اشةا صٔاٍدكر هخ١طر برٔؿدٕأ دد  ٌٕ ٌْ   خِٔػ٤  اكح ّىٍ  ٍ اُ

بٔ س١ثؼ هخ ١ثطر نّك   
هخٌ   ػ   

 

3 ٌ  اُطبٍةا     -  ٌ ٌْ  أُزِؼوخ اٍ عىٍاد ػٍ ٕأ دد  ٌْ  أُبكح ثٜل ٌْ  اد١ٕةظر ةااٍشدػٕبح  ِطجخاُ   ك   ٍا١اٍعُ شائٍ   ١اُزرة   إٍفش   ِػ ٌٍ ١ ب ّ  سح١اُؼك ١ّاُزؼَ  ٌ    كراشح ض 

ؿخ ٌٍ .  ٜطبٔدكر  اٍ  
 

 

اُزؼ     ١ّؼَ طرائن اُز  
 

 

مائ١اش١هخ اُن١اٍطر- ٌَ ا). ١ا (ااُ  
. ؼهخ إٍ ١طر-  

 

ا).١ا (ااُصٕدةطب١هخ ااٍشرنرائ١اٍطر-  
٢ّٔ. طرائن اٍدم اٍ عىٍاد  ػٍ هخ ١طر  

 

 

ّ اٍ  ؾٗببد(ائُٔز ١١ٕا  اٍدى   ١بئاُج   ١ّاٍدم  - امغخ  ا١١  ٌٕ ٌْ اطةاد  خٔاُؽف ،اُ  ٌ ّ ا١د١اٍة ،اُ ب   ائ  خٔاُلؿِ  ؾٕباد(ائٍّر١ؼ١ؿاُزع ١ّاٍدم  -). ١اُؽف ١ّ،اٍدم    داةعد  ٌٙ ّ  ئٍؼكار  ا١إٍ  أؽيا
ة   إٍعبػ )  اٍرش   

 

 

طكإ  -ط  ٌ كاف اٍ  ٌ ا .١١ّا  اُن١اأُ  
 

1-ط  
 ٍ
رخ ػة ٕدغأا اُطبٍة ع ٌُ ر رإٓ اُن رخ ُ ا١اٍػرة اٍ ًٌ ربد ١ٕة  ٕبٙدا   ئكراى  ،  ١ّاٍ ٌِ .   اُ  

2-ط رخ  ١ف اٍط بٍ   اطٕ     ٠عُ  ؼرفاُز ٌُ .  آكاٙةا  ا١اٍػرة  اٍ  

 

3-ط م اأٍكة١ٕدّ  اػ كرى١ ٍاُطبٍة ك   ١ٍا اٍم   ٌ ٌْ   ة١أضبٍ  ١ف  خٔاُغ٤بُ   ١إٍ ُب ًٌ رٙ    اٍ -. طؼ  4 رخ اٍ  ٠اُغ َ عُ  ٌُ ر ةاٍ  ٌ ٌٙ ٌٍ    ا١ػرةإٍ   ١هبظ  ع١ا  ئظرٙ  ٠ٕعُ  اٍْػ

 ٤ٌ ٌِ ًٌ ب كاٍطٍاة ُعرف اٍ اعك اُ  ٢خ  أسر  ارم  ػ ا١ٕدّ   ؾ   ٌ .  ٢اُ  
 

ٌْ    ْٔؼِ طرائن اُز اُزِؼ  
 

 

طكإ   ١اٍ دعدّك ف  ٌ كاف اٍ ٌٙ ب ٙأكاف م١ك١اٍدمٍ  ْٔخ طرائن اٍدعٍ ٔاأٍ  ٌ ٣ٌٔٔا اٍ ١١ّا ، إٍٔ ّ ١ِٕٙرن ٌ  كاف اٍ ٌٙ : عدّك١ً ما ٍخٔػركا ىاأٍ  

-1 . ٌٙ ٌٍ ح اٍ ػٕشح ف١ّٕ  ػ   مك  ٌٍ ٌٍ اٍطٍاة ٍ  ًٌ  دّس

-2 -.  اٍؽٕصح ١ّاُن  ّٕػب خكئخ  ١ٕري    

 

3 ف  كاف  م١ؼمر ٢ٍر اٍكاكغ إٍكط١د   ٌ طكإ  اأُ  ٌ خ ٔاٍ  

 

ْٔٔطرائن اُزو  
 

 

طكإ  ْٔدّ دم  ١  ٌ كاف اٍ  ٌ ى   ؾظخاُ  ٠ّدّ ااٍعد بك عُ ١ا ، ةٍ ١ك١ن ااُقزجبراد اٍدمٍ ٔا ٕع طر١اأُ  ٌ ّ اُطبُجخ ُش ّٕماةٍٙدا   ّ امظٙدا   شط عٍامٙدا داةعح    ٌ ًٌ  ١ ةّا  ١١ّاٍدعٍ   ةاٍ فر شطٍا
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طكإ ١ا  اُو٤ٔٔخ .  ٌ كاف اٍ ٌٙ ا ٍأٍ ٌٙ ٌٍ ً ًٌ  دراىّ ١اً عٕ  دّس
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براد اُ - ٌٜ خ ا١َٔاٍدأٙ   ؼب خأُ ٌُ ه  ٌٕ ٌْ ُ براد اأُقر   ا ٌٜ ظ ا١ةماثَ  أُزِؼوخ (أُ ر   ف١اٍد  ). ك٢اُػقؿ  اٍرظ  -1 اربراد اُ  ّ   امظح  ؾ  ٌٕ ٌْ . خٔاُِؼ٤  اُ  

2-ك س  ااٍدؾبٍاد  ١ف  سح١ؼكبراد اٍدمٕااد اُ  ّ   اؾَ   م١اٍد  راىز  أُإضصاد  ع  ّاٍد  ٌْ . خٔاُِؼ٤  اُ  

 

3-ك .  ٢اُِؼ٤  اُجؾش  ٢ك فبؾخ  ٢اُغ٤بػ ؼ  براد اُ   ٜ  

4-ك .  ا١إٍفش  ا١اُزرة   اُظرائن  ثبٍةراّط  ةااُصدعٗاخ ا١اُزرة   اٍ عىٍاد ػٍ براد  ّ    

 

 

 

ٌْ    ْٔؼِ طرائن اُز اُزِؼ  
 

 

ا)١ا ( ااُصٕدةاط١هخ ااٍشرنرائ١اٍطر  
.  اٍ عىٍاد  ػٍ هخ ١طر -  
 

اد اٍدكر راد  إٍك  طبة اُطبٍةاد اُنكرا عُ ٔث١اعاك اٍك  ًٌ ا ٠خ ٍئ ار ٠عُ  اُنكرا  ،   أُظدّع ع ّؼٍ اٍد  ر اُؾ  ٌْ  ثبُظرائم ا١اُزرة   اٍ عىٍاد  ؽَ    ،  أُض٤ .  ا١اٍعُ  
 

كرش  اُطبٍة  ١ٕة اآٍراء دةاكٍ   ١اُؿق ػَ اٍدفا ٌْ ثبد طرػ  ُاُ ٌْ   ؼػ  ّ اُزِؼ بمغخ   ب ٌٗ ٌٜ ٌُ  ٌ .  َؽ  
 

 

ْٔٔطرائن اُزو  
 

 

 

ظر  ،  ا١اُغ٤بع  ا١اُلرك  ، خٔر١اُزؾر   ا١ػق  ااُقزجبراد اُ    -  ٌٗ -.   خٔاُؼ٤ِ   خ ٔاٍ ؾظخ أُبُ    

ارغباُذ اُ   ٢أُجبغرا أاُلء اُطبُجخ ك  اؾَ   ،   ؾ  ػ  اُؼ     ،  ٢اُِؼ٤   ١اُلٌر اُز  ثر   

ٌِ   ئح١ة  ٢اٍكراض ؽفن ض٤  اُ ٔاُلر ٌٌ . اُغب غح  خٔاُ    

 ٌَ سف اُطبٍةاد ةئعكاك اٍث ١ٌر ٌ   اُقزجبر  خٔاُِؼ٤   ؼ  . اٍ عىٍاد  ػٍ    ااُصٕدداط  ر ١اٍدكي   ٠عُ   مكرد    

     

.11 ا اُجٕرا ظ ١ةٕ       

     

ا ١اٍكراش ؽَحاٍّر س أُورر أ  أُطبم    اُطبعاد اٍّعد لح  اْض أُورر أ  أُطبم  ر 
     

ظر    ٌٗ١ ٢ػ٤ِ    
     

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ ؾ  اُ      3 - 

     

ٌْ  هجَ   ب  ػؿرأكة    ائُطُب  4 - 
     

ؿرف اُ     2 - 
     

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ  - 2 اُجبُرخ   
     

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ براد ١ائٍٕغبء  اٍدعة   ٌٜ ر(أُ  2 - 

ر     ٌِ خ) ٔاُ    

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ    ٌّ  ٌ اعك  اُورإٓ  َػ ا   م   ٌ اُزُب  2 - 
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ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ    ٌْ ١اُزرة   إٍفش   ِػ  2 - 

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ    ٌِ ٌٌ ٌٗ رخ ااٍ ٌُ ا ١سٔاٍ  1 - 

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ ؾبضجبد اُ     1 1 

ٌٍ  ؿقاُ   ٌ اأُ م   طبٕ  ؽو  ائُ   1 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ  ؾ  اُ      3 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ  ٢اأُلة ائُطبُٔ     3 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ  ؿرف اُ     2 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ  راُ    خ ٔاُوبك  ؼر   2 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ   - 2 اُجبُرخ   

٢اُضبٗ  ؿقاُ  ؼٌٗ    خ١ مك ؽ   2 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ     ٌْ د  ِػ ١اٍػرة اٍ ؼظّ   اُؽ   2 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ     ٌْ ١اُزرة   ااُرظاك   إٍفش   ِػ  2 - 

٢اُضبٗ  ؿقاُ  ؾبضجبد اُ     1 1 

٢اُضبٗ  ؿقاُ     ٌِ ٌٌ ٌٗ رخ اٍئ ٌُ ا ١سٔاٍ  1 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  ؾ  اُ      3 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  )ػؼر(اُ  ٢ؼجبضاأُلة اُ     2 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  (اُ ضر) ٢ؼجبضااُلة اُ     2 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  ْٔإٍمك اٍهل    4 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  ٢اأٍكة اإٍٍٔكض    2 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ     ٌْ رخ   ِػ ٌِ اُ  2 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  ط اٍث   ٌٙ ّٕ م ١رؾن  ؼساٍ يدثخ    2 - 

ؿ ؼ اُ        
     

اٍصبٍس   ؽفاُ  ١اُنرإٓ  إٍؼ ١ٍؾَ ر    2 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ     ٌِ ٌٌ ٌٗ رخ ااٍ ٌُ ا ١سٔاٍ  1 - 

اٍصبٍس   ؽفاُ  ص ٔطرائن اٍدكر    2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  ؾ  اُ      3 - 

راثغ اُ  ؿقاُ     ٌْ رخ   ِػ ٌِ اُ  2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  س ١ؼكإٍمك اُ     2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  س ١اُؼك ١اٍػرة ػراٍظ    2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  س ١ؼكإٍسر اُ     2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  ا ١ماد اأٍكة١اٍرظة    2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  ٌُ ١اٍرظة   خٔؾ  ماد اٍ  2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  م ١اٍ عٙاكح  اٍرظة    - 2 

اُراثغ  ؿقاُ  ١ّاش  اٍرن  ١اُن    2 - 

اُراثغ  ؿقاُ  عٌ     ثؾش  ػر   2 - 

اُراثغ  ؿقاُ     ٌِ ٌٌ ٌٗ رخ ااٍ ٌُ ا ١سٔاٍ  1 - 

 

 

.12 ر اُ ٔاٍرقط رظ  ٌَ ٢ػقؿظ ُ  
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ا ٌَ     ١اٍعٍّ  ؾَ اٍد  ُ اد ؿا اكر ع ّ أُعدرى اٍّعٍ   اٍّؤدّراد   إٍك  ءا ًى  اٍسح  ااٍؿدؼاؼاد  ١ف ق  ٌْ . اٍ   
 

ّ كرا ٠ااُطبٍع عُ - اٍسح ، ٍٕدّ  ١ا ف١شاد عٍا ٌْ ٌَ ١ااُنشاّ اٍ  ذاٍ   ػٍ    اٍةػس ٌ  ا اٍمكرا عُ ٌِ .  ا١اٍعٍّ   ٌػ  
ّ ؿةراد اىدشاة ١ف  ؿراطاإٍ  اراد   اؾَ  طاٍ  ١ّف سح١ػك ا١عٍّ  ٌٙ .  س١اٍػك ١اٍدمٕ  اٍد   

 

 

.13 ع ٌٍ ( رع اإٍٔظ٤خ أُزٌّٔ دؽبم  ِؼوخبر اُنة  ٌَ ٌَ  ةااُ ًٌ ك أ    ا١ةاٍ ) اٍ ؼ   

 

 

 

ٌٍ ف١ زا ٗظّب ١اٍىٍ  ١دةع اٍمة  ٌٙ  زارا اٍدعٍ  ١اٍم ١ع اٍّرىز١اٍد  ٌٍ  اشدّارا ةػشة  ١اٍعٍّ  ػساٍة  ١اٍعاٍ   ْٕٔدٙدٙط إزا   ا١اٍعرام اٍّعا ل  اٍطاّعاد ١ف  اٍمة   ٌ ّ   رؽةا ١ٕة ةاٍ
ػؼٍ  ب    اٍطاُت  

 

ع .    ١ٙعٍ    ّّط 
 

ٌٍ ف ٌَ  ١أ ب اٍمة  ٌ    ا١اٍعرة ؽحهْط اُ إز ة ؿدؼح ّٕطح ٍ ورار ُؿرع١ ٙف ؽح اكح ّ ١ف كرطٙدا  اٍطٍاةا ؽةار ١ٕةاٍهّص د  ٌَ ائ  ااٍّدػإ  ١ف ا١اٍعرة  اُ ٌٙ ؾق ١ٍإٍ   اٍشاكش ٌٍ
.  ا١اٍسٕا   اٍّرٍػح ١ف  

 

 

.14    ٌْ بد ؿبكرأ   ٌ  ٌ اُجٗرب ظ  ػ    أُِؼ  

 

 

 
 ٍ
اٍسح اٍطاّعاد ١ف  مادٙ ١دطة   ،  اإٍدٕرد ظةىح راةط اٍةٕراّط ع ٌْ .  اٍ   

 
راد اٍدكر- كح  اأٍكاء اٍطاّع ١ا اٍد١ة١اٍك  ٌٍ   ١أماّٙدا أمشاّ اٍط  اٍعرام .  ١بد فٔاٍىٍ   اٍّعا ل ؿٍدف ١ّف  اٍةٕراّط ػ   
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هج      ٌُ               يرطط يهاراخ اًن
                      

      يرجي وضع اشارج في الورتعاخ الوقابلج لوخرجاخ التعلو الفرزيج يٍ البٌراوج الخاضعج للخقييى   
                      

      وخرجاخ التعلو الوطلوبج يٍ البٌراوج          
                     

/انُسح   انًستىي    الِواراخ العاوج والخأهيليج  اأنهساف انىجساَيح  اأنهساف الِواراتيج  اأنهساف الوعرفيج   أساسي أو  اسو الوقرر  روز الوقرر 

 الٌوقولج( الِواراخ األخري والقيويج   الخاصج بالبٌراوج       اذتياري    

  الوتعلقج بقابليج الخوظيف                  

  والخطىر انصخصي)                 
                      

 4ز   3ز 2ز 1ز 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ     
                      

                   أساسي  انُحى انعرتي   2016-2015
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ىشج وصف انًمرر ًٌ ٌَ  
 

رروصف انًم  
 

 

 

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

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

 

 

 

 

.1 خ ٤ٔٔؼِ أُإضطخ اُز  / د١ٌرر ؼخعب    ٕةاد ٔدرثخ اٍ ٌِٔ  ً ٌَ خ ُ  

  

.2 / ٢ِؼ٤ اُوْط اُ   أًُرس   رخ اُ   ٌِ خ ٔؼرثهْط اُ  

  

.3 اْض   / س أُورر  ر    ٌٗ / ١اٍػرة ؼ  اٍ اٍسٍاس  ؽفاُ    

  

.4 رأٌغٍب اُ   أُزبؽخ  ؾض  ا١ ًؼف ػاررادٌّ    

  

.5 / ؿَ اُل  خ   اُط  نرر ٕش     ٌ١  

  

.6 ٌِ  خٔاُلراض اُطبػبد ػلك  ٌٌ )٢(اُ  90 ػخضب   

   

ؼف اٍ  ما ٙئعكاك ؿ١ربر 7.  ٌ  – 2021 /5 /27 ا ً ؽخةشةة طائ  ٕ ر  ١ّاٍدم   اعدّك  كنك ٌ   

زار    ٌ  2020/8/16 ١ث  ف   ٢ةكأ اُغاّ اٍكراض ١  ١ك اٍم ١اُظك   ١اٍ
2021/8/10 ١ف ١دٙ ١ٌٕ     مك   ،   ا١ف١ؽعك ةكء اُغُطخ اُ  ّ    

يدر ٕ  ١ّؼَ مح اُز١اٍكراضخ ثطر ٔ اعدّكد ك   ٌِ م١طر  عٕ  ١اأُ  

    ٌ  )googleclasroom( ؿخٌ 

   

الف أُوررأ   8.   
 

-1 ٌُ  ١ٕدّى  اعك اٍ ؼ   اٍ صد    ١ف ا١اٍػرة ؾحاُطبٍةاد    رةط م  ٌٗ ٌٕ ١  ة ب ١اٍ اة سٔٔدّ   ّٕ يٕٙ ؼ ١ف  اُقطأ  اُؿ  ّ   أُقَزفح،  إٍؼ  رخ ة١أضبٍ  اشرركا ٌُ   اشدؿكا ب خٔاٍػرة اٍ

ّ   اُئنا ؼأؾؼ ّ  ةّما اٍىٍا  
 

-2 .  ٌْ    ٜ ْٔاُول ٠ئُ   س١اُؼك بأراٙف   نارثخ    ساً ١ػك  اً ١ّمك ١ٙف إٍّؼفاد أٙظر  ػ  ف اٍطٍاةاد ةأةرز ٍعّاء إٍ ١دعر   

 

-3 ؼ ١ٍدػٍ   ّٕىّٕٙ  ً دّ  ١ٍػٍ ر  اٍد١اراد اٍدفى ّٙ  ظ  إٍؼ  ب  ٙفا١د  را  ئعراة  .  ؽخ١ؾؼ ةؾ   

 

-4 م اٍكم١رس    ؼ   ػ٤بٍادهخ ٍاُصد١ك اُطبٍةاد ةاُلر  ٌٗ ٌ   ا١دأك  ١ف  ٍمى أسر  أُردُلخ ا١اٍ . اٍ ٕغ  

-5 ّٕافشح ّع اآٍ  ١اٍد ١ر اٍماد١اراد اٍدط   ّٙ  .  ١ٕؿردّ ًٕى اٍطٍاةاد ّٕ اٍ  

 

 

 

 

فرعبد أُورر  طرائن اٍد  10. ١ّ١اٍدم   اُزؼ    ١ّػَ ٌّ  
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ّ  -أ كاف اٍ  ٌ ا١ػرفاأُ  

1-أ ٌٍ اُطبٍةاد    اُ  ٔ دّى  ٌْ  اٍّػرفح    مكر أىةر ٠عُ   ؼؼ  .  ا١اٍعُ  

2-أ ي ٌٗ  ١ٕر٤ اعك اٍ -. أ ١ػرة  اٍ ؼ  اُطبٍةاد رةط م   

 

3 ٌٍ ١ رظة ّٕ اُطبٍةاد ١ٕد ي  اعك اٍ ؼ مراءا ١ف خٔاٍػرة ؿخم ه  نك  إٍؼ  ٌٗ  ّ ً  ٕاٍىٍا اة ٔ ك ز١١ّ اً ١ػ   ٕ مكا . . اُقطأ ػ    اُؿ   

 

4-أ ّ ١دعر  ا ا١إٍػ   ؼاكرف اٍطٍاةاد ةاٍ ٌّ ٌٙ ّ .  ساً ١ػك  اً ١ّمك اٍ  

 

5-أ ؼ   ااُصدػ٤بٍاد  ١ٙدؤك ةّا  اُطبٍةاد ف١ؼرر  ٌٗ ا . ١م ّٕع  كر      أُرِرلخ ا١اٍ  

 

برا -ة  ٌٜ كاف أُ  ٌ مرر ؾخخ اُرا ٔداأُ ٌْ .ةاُ  

1 –ة ا ١ٕد ي  ً  اٍىٍّاد ؿراُطبٍثبد    ضجظ أ  . ػاً ١ؼػ اً ١ػ   ٕرةطا  

 

2-ة فاظ  اٍدراى  ١ٕدّى  ٌٍ ًٌ ١اٍطٍاةاد ّٕ اشدّعٍا ااٍ ة اشدّعااٍ  

 

ماً . ة ١كم اُ  ٠ك اٍطٍاة عُ ١دع   3- ٌْ اة   اُقطأ ١ٕة ز٢ٔاٍدّ   ؾظخكمح اُ ْضع ٕ ١ ب٤ٔف اُؿ   

 

هرؤ ٕ ١ٌ    
ب  ٤ٌ ٌْ ّ ٠ضبعٙكّ عُ ١ٌ  ٌٍ  ١بٕ ػٜك .   ة١اأُطبٍ   اُْغ  

 

4-ة ؾ   اٍمائهخ  ١ّاٍٍش  ١إٍػ   ؽصا اٍ ١ٕدّ   ٌُ ب ١ّ ١اٍد ا١اٍ ٌٜ ؼ ٠عُ   اُؾيّ  ٗى ً  إٍؼ  ً  ّػاً ١ؼػ ػىّا .  ا١ػ   ٕ ماعكح ٍئ   شٕدكا  

5-ة   ٌِ ؼ مراءا ١ف  ؾ  عّك اُ ؼ   إٍؼ  ٌٗ ّ ا١اٍ .  لركح  ىٍ  ّعٍ  ػرفح    

 

6-ة  ١دع   
 ٍ
   ا١ػ  ة إٍ ١اأٍشاٍ   ك اُطبُت ع

 ٍ
. ىداةدٙ   مراءدٙ   ٙس ١ػك ١ف ُمي دٕطة   ّشع ١  مرأ١ ا١ّف  اٍؿطأ ئكراى ع  

 

اُزؼ     ١ّؼَ طرائن اُز  
 

 

 

_ ) . ؾبرراد ا ( اُوبء أُ ١اش١هخ اُن١اٍطر   

 

_ .  ؼمح إٍ ١طر   

.  اٍ عىٍاد  ػٍ هخ ١طر  
 

٢ّٔطرائن اٍدم  
 

_ د٢ٔ ( اٍدى   ٢اٍٗةبئ ١ّاٍدم    ٌْ ّ اٍ  ؽٗببد) ةااُ ّ ،  ا١١  اه ١ظخ أكاء اُطبُجخ فاٍػ   ٌٕ ٌْ اطةاد  خٔؽفاُ  ػبداُ  ٌ ّ ا١د١اٍة اٍ .  ١اُؽف ١ّاٍدم     ،   داثؼٜزب    

 

_ دػٕااد ٢ؾ١ػراُز ١ّاٍدم    ٌْ بئ  خٔاُلؿِ  ةااُ ٌٜ
ّ  ئُؽكار خٔاُ  ة   إٍعبػ أؽيا .  اٍرش   

 

طكإ  -ط  ٌ كاف اٍ  ٌ ا١١ّا  اُن١اأُ  

اراد ّعٍ  1-ط ٌٙ ؾبررا ٍؿربء ا دّ ًٕى اٍطٍاةاد ّٕ ااُ ١ٌّ ٤ٌ ٌٍ فى ؼاٍ ١ئٍ  ٌُ رخ  ُخٔاٍػرة ؿخرا ٕأ اٍ  

 

ب١طر  عٕ  د١أك ؼغسحٌ   ٌْ  رشاُخ م  ّ ااُطُب ر  اُنرإٓ  اُقبٍكح ػغسدٙ    ًٌ .  ١ّاٍ  

2-ط رخ بدٔط بٍ  ؼرفح   ٌُ ٌْ  ة١درى ١ف  ٜجبٔأضبٍ  ١ف   ا١اٍػرة اٍ ُب ًٌ .  ١أُؼبٕ  ا١دأك  اٍ  

 

3-ط ار  اأٍفًبر  عٕ  ر١اٍدعة ١ف  اُيٍ خ خ١ ثن اُطبٍثبد ٢ػماظ  ١ئ  .  ١اُؾضبر اُؾ   

4-ط . دشٕددط اُطبٍةاد اٍماعكح ةكمح داّاإٔ     

 

ٌْ    ْٔؼِ طرائن اُز اُزِؼ  
 

 

كط١د ف  ٌ كاف  م١ؾنز ٢ُر اٍكاكغ اُ  ٌ طكإ   اأُ  ٌ .  خٔاٍ  
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ٌُ  ١ّرنك ؤصرا  ؽح١اُجَ  ا١ؾ  إٍ بمط اٍ ٌْ ش ١ف اُ ر إ ١ّائٍ  ٠عُ   اُطبٍةاد  ةعس١ ب  ّ  إٍف  رخ ةك  ٌُ اؼٍ  ١ف  ١اإٍضبٕ   اٍ . اأٌٍكبر ةس   اٍد   
 

ْٔٔطرائن اُزو  
 

_ ب ٙؿكّ اٍ رصد  اُؾظخ ٠عُ  ااٍعد بك دّ ١ ةٍ  ا١ك١اٍروَ  ص ٔاٍدكر طرائم ٌٗ ٌْ ماةُخ  اُ ٌْ ّ اُ خ   ٌُ ٌْ  ؽب  ٌٍ   اُطبُجخ أٌكبر ٜك كاف ػ  ٌٙ طكإ  اأٍ  ٌ   ا١١ّاُن  خٔاٍ

.  أُغبٍ  ما ١ٙف  
 

براد اُ  - ٌٜ خ ا١َٔاٍدأٙ   ؼب خأُ ٌُ م  ٌٕ ٌْ ُ براد اأُرر   ا ٌٜ دُعن ( أُ ٌْ ظٔ. ةماةُ اُ ر اُ ١خ اٍد  ). ك ١ػقؽف  اٍرظ  -1   
 ٍ
ؽ   ػ ١اٍدؼػ اٍمكرا ع ٌَ ؼ ةطر   ١اُ   إٍؼ 

ءا عح  اٍّمر  .   اً ١ػ   ٕمٙكا  ٕاٍّّش   

2-ك ٌٍ از ّماثبٍد اٍ ١اُطبٍةاد ّٕ اطد ١ٕد ي  ٌَ     ْػ ُ بء ؿا ٌٕ  ٍا١م   ا١ظفؽ  ث  ٌٙ  .  

 

3-ك   ّ رخ ةفؿبئؼ  ػرفحاىدضبة اٍ ٌُ اعٙكا  ا١اٍػرة اٍ ربد ٠ئُ  اٍدرع٤خ ١ف  ه  ٌِ . كاأُقر    اُ -4 .  ؿرطصدّر ٍ ب ةعك اٍد   ١ر ماد١اُطبٍةاد    رظ   ١ٕد ي   
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عك ّ  ١  ٢ٕدد    ر ٔا أُنرر : ةكأد اٍكراضخ ةدار 11.  

ا ١ف ١ؽاُ         
       

ع  طب اأُصة  ػبد ٌُ قرعبد اُز    ٌ ٌْ ِؼ    ٌ ١ّؼَ هخ اُز١طر أ  / ؽلحاْض اُ ١ّ١هخ اٍدم١طر    

ةا     ٌ ع  اٍَّط ض   ٌ     أُ

       

 ٌٍ  ٌ ٌٕ اأٍ ٕب  ًٌ طر انحال   3 1 خ ، ٔاض١هخ اُن١ٌٍ ٢ؿلاأاُلء اُ     

ؼ هخ إٍ ١طر     زر ٕ    ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

 ٌٍ  ٌ ٌٕ اأٍ ٕب   ٌ ؾبٍ اُ   3 2 طر  خ ، ٔاض١هخ اُن١ٌٍ ٢ؿلاأاُلء اُ     

ؼ هخ إٍ ١طر     زر ٕ    ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

 ٌٍ  ٌ ٌٕ اأٍ ٕب  ًٌ ؾبٍ اُ   3 3 طر  خ ، ٔاض١هخ اُن١ٌٍ ٢ؿلاُ  اأاُلء    

ؼ هخ إٍ ١طر     زر    ٌٌ ٌِ ٢ٌٗ ااُ  

د      ٌْ ااُ ػٕااد ٌ   

 ٌٍ  ٌ ٌٕ اأٍ ٕب  ًٌ سٔٔاُز٤   3 4 ، ؼ هخ إٍ ١طر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

ا ١اش ١هخ اُن ١اٍطر      زر ٕ    ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

ٌٕ اُضبٗ  ٕب  ًٌ٢ ف  3 1 اُغر  ؽر  ، ؼ هخ إٍ ١طر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

خ ٔاض ١هخ اُن ١اٍطر      زر ٕ    ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

ٌٕ اُضبٗ  ٕب  ًٌ٢ ف  3 2 اُغر  ؽر  خ ٔاض١اُنهخ ١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

       ٌٗ زر  ٌٌ ٌِ ٌٗ  ٢ااُ زر  ٌٌ ٌِ ٢ااُ  

د      ٌْ ااُ ػٕااد ٌ   
       

ٌٕ اُضبٗ  ٕب  ًٌ٢ اع ااُضبكخ   3 3  ٌ خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر ٗا ٢ؿلاأاُلء اُ     

زر ٕ        ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

ٌٕ اُضبٗ  ٕب  ًٌ٢ اع ائُضبكخ   3 4  ٌ خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر ٗا ٢ؿلاأاُلء اُ     

       ٌٗ يدر  ٌِ ّ   ٢ااُ ؾٕباد رااٍ  

ب  3 1غجبط سّ ٌِٔ  خ ٔاض ١هخ اُن١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

طر ااُضبكخ     ؼ مح إٍ ١ٌ     ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ٗاغ   3 2غجبط  ٌ  ٌ خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

ٌٗ    ااُضبكخ     يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ػ٤بٍ ئ  3 3غجبط ؼ هخ إٍ ١طر  ٢ؿلاأاُلء اُ    

ؿلر أُ     اٍطر  ا١اش١مح اُن١ٌ  د  ٌْ ااُ ػٕااد ٌ   

اضْ  ػ٤بٍ ئ  3 4غجبط ؼ هخ إٍ ١طر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

ػَ اُقا    اٍطر  ا١اش١مح اُن١ٌ     ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

اضْ  ػ٤بٍ ئ  3 1امار  ٢ؿلاأاُلء اُ      ؼ هخ إٍ ١طر   

ػَ اُقا    ا ١هخ ااُصٕدةاط ١اٍطر      ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ػ٤بٍ ئ  3 2امار ؼ هخ إٍ ١طر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

اٍطر اٍ عدماد    ا١اش١مح اُن١ٌ  زر ٕ    ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

ػ٤بٍ ا  3 3امار  خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

ٌٗ    اٍ عدماد    يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ؼغتاُز  3 4آمار  خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

زر ٕ        ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

ضٕب ١ٌٕ  ؼغتاُز  3 1 خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ     

       ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ضبٕ ١ٌٕ  ؼِطخاُ   - 2    
ا١ع١اٍرة        

ضٕب ١ٌٕ  ةئش    ؼْ ٌٗ   3 3 ا ١هخ ااُصٕدةاط١اٍطر  ٢ؿلاأاُلء اُ    
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طر        ؼ مح إٍ ١ٌ  زر ٕ   ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  

ضبٕ ١ٌٕ   بعر     3 4  ٌ ا ١هخ ااُصٕدةاط ١ر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

غر        ؼْ  ٌٗ  طر   ؼ مح إٍ ١ٌ    ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ةئش        ٌ      
          

ب  ص ٌٔ  ؼذاُ     3 1 خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

         ٌٗ زر  ٌٌ ٌِ ٢ااُ  

ب  صٌٔ  ؼذاُ     3 2 خ ٔاض ١هخ اُن١اٍطر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

طر        ؼ مح إٍ ١ٌ  زر ٕ   ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  
          

ب  ص ٌٔ  ؼذاُ     3 3 خ ٔاض ١هخ اُن١اٍطر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

طر        ؼ مح إٍ ١ٌ  زر ٕ   ٌٌ ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ١ااُ  
          

ب  ص ٌٔ  ى   3 4 ك١اٍد  خ ٔاض ١هخ اُن١اٍطر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

طر        ؼ مح إٍ ١ٌ  زر ٕ   ٌٌ ٌِ اد ؾبٕ ااٍّر  ١ااُ  
          

ى   3 1 رإ ٔؽس  ك١اٍد  خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

ٌٗ ااُ          يدر  ؾٕباد ااٍّر  ٢ٌِ  
          

رإ ١ؽس  خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر  ػطق    3 2 ٢ؿلاأاُلء اُ    

ٌٗ    اُ طن       يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  
          

خ ٔاض١هخ اُن١اٍطر  ػطق    3 3 رإ ٔؽس  ٢ؿلاأاُلء اُ    

ٌٗ    اُ طن       يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  
          

رإ ١ؽس  إ ١اٍة ػظف   3 4 ؼ خ إٍ ه١طر   ٢ؿلاأاُلء اُ    

اٍطر        ا ١اش١مح اُن١ٌ    ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  
          

ز   ؼ هخ إٍ ١طر  اٍةكٍ    3 1ر٤  ٢ؿلاأاُلء اُ    

اٍطر        ا ١اش١مح اُن١ٌ    ٌٗ يدر  ٌِ ؾٕباد ااٍّر  ٢ااُ  

ز   راع    2 2ر٤  ػب خ   ؼخٌ  اٍ عىٍاد  ػٍ مح١طر    -  

ز   راع    - 3ر٤  ػب خ   ؼخٌ    - -  
          

ز   4ر٤  آة    ؾٗببد اأُز   - 1   - -  

بئ       ٌ ا ٢إٍ      
          

خ ٔؾز خ اُزٔاُج   12.         
     

ثخ1   ٌ   ١ٍػن اةٕ  ػغر  ر اُيدة أُوررا اٍَّط
 ٍ
ؿ ١اٍظ  م ١ةدػم اُي ّ اةٕ   خٔأٍف  ع   

ك ١اٍػّ  عةك ١ٕاٍك ١١ػٌّ          
       

 2 ) ؿبكرا (أُ ١ص ٔر أُراعغ اٍرئ  اك ؾ  اُ    -    ٌ – ٢اُ ١ؼبٕ   ؽط   ػجبش     

– ؽ  إٍ  -      ر فارٍ اُطبّرائ  ١اٍكىد    

     -     

     

ب  ؼ  ١  ١ار اُيدة  اٍّراعغ اٍد  ة  ق ػغر     ٌِ ما ا١اأُ ٌْ ٌٗ  غرػ ،   خٔاُػبك ؼك : ٍّس اُ غرػ  ، ٢اأُػ٤    

ر , ٔ, اٍدهبر خِٔؼ٤ ( اٍّعبٍد اُ   ر ػإة إٍاّظ، غر )   . غبّ  ٙاٍةٕ  اٍٙمة ظم     

    

زر ٕ   ٌٌ ٌِ اهغ اإٍدرٕ ١ة ر اٍ راعغ ااُ د ١ا, ّ  اهغ اُز   ٌ زر ٕ  ١ّؼَ ٌ  ٌٌ ٌِ ٠أُؿطل ىرتح ّ ٍس  ّأُقِزلخ ١اُئ   

زل    ....    ٌ  ٌ ب اٍ ٌٔ  . ا١ػرةبد ّىدةر     

ر ّ      هغ اٍكىد   ٌ .  ١اُربّك ك١شع  ْؽكٌ     

      ٌَ هغ ً  ٌ رخ اٍ ١ٌ  ٌُ . اأُٙسر طاّعح ا١ػرةا اٍ    

هغ ىٍ        ٌ رخ اٍ ١ٌّ ٌُ .  ٔٔ اُور    اّعح ثظ  ا١ػرةا اٍ    
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٢ر أُورر اٍكراض١فطخ رظ   13.  

 

 ٌٗ ف ١اٍػرة ؼ  رزَطة ّاكح اٍ ا ،   اً ١ػاٍ  ١ٙعٍ   ١ ّٙعا ا١ئراف  شاعاد ر١د  ٌٙ ٕ اع ٙفّ   ١ف ا١اضبش   خ  ٤ٜاكح ّى  ٌَ م    ١ٙعٍ   ،   رةٙطا  ا١اٍعرة ؽحك اُ
ر مع١ ً  م ّ ١ فٍاةٕراّط  ، ١ّ١اأٍىاك اٍةٕراّط  ٙأكاف  م١دػم ١ف  اأٍىةر اٍك  ؼ  مراءا ٠عُ  ماكراد طٍاةاد ط١رقر ٠ػِ   أشاشا ؼ    إٍؼ  ٌٗ ب   ا١اٍ ٌٜ ٤   ٙفّ    ف 

اعٙكا ٌ    م  اد ١اآٍ  ئعراة  ّٕاٍد   
 

ٙاك اُ ٔاُنرإٓ  . ب  ّٕ  اٍد يٕ   خٔإٍسر  خٔػؼرخ  اُع   
 

ددَطة فطخ دط   عر فٌٔ  ٌٗ ع كراض١ا  ١ّر أُنرر ىٍمى اٍ ر  شائٍ ٔ طرائم اٍدكر   ٢اٍّئ ٍى ّ   ٌ ص    
 

.  ػضب ٔائُ   
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