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Course Objective 

    Knowing the philosophical sources and epistemological origins of 
the literary schools of thought, their types, and their effect on 
modern critical courses.  

 
Course Description 

1. On Modern Literary Criticism. Dr. Faeq Mustafa & Dr. Abdulridha 
Ali. 

2. On Language, Literature and Criticism. Dr Muhammed Ahmed 
Al-Azab. 
3. Modern Arabic Literature. Dr. Salim Al-Muawish. 
4. Narrative Literatute in Iraq Since World War II. Dr. Abdul-Ilah 
Ahmed. 
5. Beginning and Development of Story in Iraq (1908-1939). Dr. 
Abdul-Ilah Ahmed. 
6. Pioneers of Literary Essay in Iraqi Modern Literature. Abdul-
Jabbar Dawood Al-Basri.   
7. The Reasons Behind The Arab Nahdha in the 19th Century. Dr. 
Abdullah Al-Tabba'a. 
8. The Art of Essay. Dr. Muhammed Yousif Najim 
9. The Art of Story. Dr. Muhammed Yousif Najim 
10. Realism and Spiritualism in Literature and Philosophy. 
Muhammed Shibil Al-Kawmi. 
11. Symbolism and Surrealism in Western and Arabic Poetry. Elia 
Al-Hawi. 
12. Literary Schools of Thought and Their Influence on our Arabic 
Poetry. Hamdi Al-Sheikh. 

Textbook No textbook 
 

Course Assessments 
1st Term  Laboratory 2nd term Project Final Exam 

 (20%) - (20%) -  (60%) 
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General Notes 
 

 
The degrees of each term are divided as follows: (15) marks 
for exams, and (5) marks for daily participation. 
-The annual average degree is (40%). 
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Date Topics Covered Lab. Experiment 
Assignments 

Notes 

1  Course contents and limits, and most 
important sources. 

  

2  Literary Schools of Thought: In 
Language and Terminology 

  

3  The Classical school of thought: Origin 
and Development 

  

4  Major features, and major figures   

5  Group of Classical Thurayya, and 
others 

  

6  International and Arab Examples   

7  The Reasons the Decrease of The 
Classical school of thought 

  

8  The Classical school of thought: Origin 
and Development 

  

9  Major features, and major figures   

10  Revolutionary Romanticism   

11  International and Arab Examples   

12  The Reasons of the Decrease of The 
Classical school of thought 

  

13  The Realistic school of thought: Origin 
and Development 
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14  Major features, and major figures   

15  Critical Realism, Socialist Realism and 
Natural Realism 

  

16  International and Arab Examples   

 
17  The Reasons of the Decrease of The 

Classical school of thought 

  

18  Parnacism   

19  The Symbolic School of thought   

20  Major features, and major figures   

21  Symbolic concepts: Symbol, Music, 
Telepathy  

  

22  International and Arab Examples   

23  The Reasons of the Decrease of 
Symbolism  

  

24  Dadaism: Origin and Development   

25  Major features, and major figures   

26  International and Arab Examples   

27  The Reasons of the Decrease of 
Dadaism  

  

28  The Surrealistic school of thought: 
Origin and Development 

  

29  Major features, and major figures   

30  Surrealistic concepts: Upper Point, al-
tasadi, machine writing 

  

31  International and Arab Examples   

32  The Reasons of the Decrease of 
Surrealism  
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 أدب العصور املتأخرة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

 لزامي املحاضرة الجامعية / إ د  المعتم برنامج االعتماد .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/4/8192 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطلبة بأدب العصور المتأخرة والوقوف على أهم القضايا النقدية والفنية التي تسهم معرفة نتاج األدباء 

 والخصائص التي تميز بها أدبهم .

محاولة التعرف على المؤثرات السياسية وسقوط بغداد على أيدي المغول والتتار وتأثيرها في ازدهار  – 2

 األدب أو انحطاطه .

 الوقوف على أهم مظاهر التجديد في أدب هذه العصور والسيما الفنون المستحدثة غير المعربة . – 3

 لعربي في هذه المرحلة .تعريف الطلبة بأهم الشخصيات األدبية التي أغنت األدب ا – 4
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 ألاهداف املعرفية : -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  بشكل خاص .العربي بشكل عام وأدب العصور املتأخرة الفكري لألدب 

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات التعريف  -3أ
َّ
بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 مكنهم من فهم العلوم ألاخرى .تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي ت – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ملقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 لشعرية والنثرية وتذليلها .ي للنصوص التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقا

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 ائق التعليم والتعلم طر      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -1

 ضمنها املهارات .

 تطبيق املوضوعات املدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -2

 جع ذات الصلة بموضوعات املادة.الطلب من الطلبة مراجعة املكتبة لالطالع على املصادر واملرا -3

 

 املعرفة والفهم  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

والفهم اللتين تؤهلهم على وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات التعريف  -3أ
َّ
بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ



  
 3الصفحة 

 
  

 القة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى.تمكين الطلبة من  معرفة الع – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ملقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 بية .تربية ملكة تذوق النصوص ألاد – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

عات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضو  -4

 ضمنها املهارات .

 تطبيق املوضوعات املدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -5

 املكتبة لالطالع على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضوعات املادة. ون راجعيالطلبة جعل   -6

 

 املعرفة والفهم  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  تاريخ ألادب شعره ونثره معرفة    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات بشعراالتعريف  -3أ
َّ
ء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 طرائق التقييم    

 ئلة املباشرة ، اختبار الكتاب املفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة مصغرة .ألاس

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

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

 ال ينطبق

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 البرنامج بنية  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري أدب العصور المتأخرة 1023La.L الثالثة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 5الصفحة 

 
  

 
لبحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية ؛لالطالع على تنمية القدرات لدى الطلبة يف ا

 املصادر واملراجع من كتب وجمالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.
 
 
 
 
 

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

 
 

 متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .قبول مركزي / بحسب 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . أدب العصور المتأخرةكتب الخاصة بالمنهج المقرر للدراسة ، ال – 1
 المكتبات . – 2
 االطالع على تجارب الجامعات األخرى ) عربية ، عالمية ( . – 3
 . شبكة المعلومات على االنترنيت – 4

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 امج برنالخاصة 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

أدب العصور  1023La.L الثالثة

 المتأخرة
                                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز علمي القسم ال .2

 1023La.L اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 النظام السنوي  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 91/4/8192 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ـ التعريف بالعصور املتأخرة وظروفها التاريخية وعالقتها باألدب1

 .ـ تحديد العصور املتأخرة2

 .ـ الوقوف على أهم التغيرات الفكرية والثقافية فيها3

 .ـ التعرف على خصوصية اللغة ألادبية لكل أديب، ومحاولة الوقوف على تميزه الفني4

  ألفةـ تكوين 5
 
 وتذوقا

َ
 .للنصوص قراءة وفهما

 .ـ تكوين وعي نقدي بلغة ألادب6

 .أسفاره وأثرها في أدبهـ إلاشارة الى ِرحالت ألاديب و 7

 .ـ بيان عالقة الشعراء والكتاب بالبارزين من أعالم السياسة وألادب 8

 .ـ تحقيق املتعة الفنية التي يوحي بها جمال ألادب 9

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 هداف املعرفية :ألا  -أ

لطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار وتمكين ا معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة التعريف  -3أ
َّ
من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  بية على تحليل النصوصملقدرة ألادامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

نصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض بعض ال

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -7

 ضمنها املهارات .

 يا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس.تطبيق املوضوعات املدروسة نظر  -8

 الطلب من الطلبة مراجعة املكتبة لالطالع على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضوعات املادة. -9

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والشهرية والفصلية .الاختبارات التحريرية 

 الاختبارات الشفهية  

 انجاز التقارير . 
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 الوجدانية والقيمية .ألاهداف  -ج

 تمكين الطلبة من التواصل والاستمرار بينهم وبين موضوعات املادة املدروسة . -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواصل مع املادة املدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة. – 2ج

 فسيا لديه .محاولة إيجاد عالقة بين الطالب واملادة تجعل املادة مقبولة ن – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطلبة باملوضوعات ألاساسية فضال عن املوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم  -

 السابقة لحل املشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .

 م املعلومات لديهم .الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وإدامة فه -

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية إلى جانب االمتحانات الشهرية . – 1

 امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان فهم الطلبة للمادة . – 2

 درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضوعات الدراسية . – 3

 وضع درجات للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . – 4

 

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

 تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . -1د

 لخجل عند مواجهة زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف وا -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .   -3د

 تمكين الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . -4د

 تخريج باحثين في اللغة العربية . – 5د

 تخريج مدرسين للغة العربية . -6د

 تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في مختلف دوائر الدولة . -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  2 

احلياة السياسية يف  
 العصور املتأخرة.

احلياة السياسية يف  
 ضرةلقاء املحاإ العصور املتأخرة.

واملناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح ألاسئلة 

وتوجيه الطالب 

نحو التفاعل مع 

املوضوع 

والاختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية.

2  
 االجتماعية احلياةطبيعة  2

 والثقافية.
 االجتماعيةاحلياة 

 = = والثقافية.

 = = الفنية الشعر وخصائصه يف العصور املتأخرةالشعر  2  3

 = = املديح ة الرئيسةاألغراض الشعري 2  4

 = = والغزل الراثء األغراض الشعرية الرئيسة 2  5

 = = اهلجاءوصف و ال األغراض الشعرية الرئيسة 2  6

7  

،  الفخر واحلماسة األغراض الشعرية الثانوية 2
واحلكمة والزهد ، 
واخلالعة واجملون ، 

 واألحاجي واأللغاز .

= = 

8  

للشعر يف  اخلصائص الفنية 2
 تأخرة العصور امل

غلبة الفنون البديعية  
كالتورية واجلناس والتكرار 

والتصدير والطباق ، 
االقتباس 

 القرآين،والتضمني . 

= = 

9  

للشعر يف  اخلصائص الفنية 2
 العصور املتأخرة

واللجوء إىل الصنعة  
كالتصغري ، والتاريخ 

الشعري ، واملشجرات 
والشكل اهلندسي 

 للقصيدة .

= = 

 = = حتريري امتحان  امتحان 2  11

11  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

 . املوشح، و  الدوبيت 
= = 
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12  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

تطبيقات على املوشحات 
 = = . الزجلو 

13  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

 .والكان وكان  ، املواليا
= = 

14  
ة حدثالفنون الشعرية املست 2

 غري املعرَّبة
 . والبند، القوما 

= = 

15  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة
مشس الدين الكويف حياته 

 = = وشعره.

16  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

شرف الدين البوصريي 
 = = حياته وشعره.

 = = امتحان حتريري  امتحان حتريري 2  17

18  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

حياته  صفي الدين احللي
 = = وشعره. 

19  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

ابن زيالق املوصلي حياته 
 = = وشعره.

21  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

شهاب الدين التلعفري 
 = = حياته وشعره.

21  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

ابن حجة احلموي حياته 
 = = وشعره.

22  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

املوسوي حياته  ابن معتوق
 = = وشعره.

 = = . النثر وأنواعه يف العصور املتأخرةالنثر  2  23

24  
والكتابة ، اخلطابة   النثر وأنواعه 2

 = = . الديوانية

25  
خوانية وفنون ل االالرسائ   النثر وأنواعه 2

 = = . أخرى

26  
أشهر ُكتَّاب العصور  2

 املتأخرة 
 ابن نباته املصري

= = 

27  
العصور أشهر ُكتَّاب  2

 املتأخرة 

 القلقشندي
= = 

 = = امتحان حتريري  امتحان حتريري 2  28

 = = مراجعة مراجعة 2  29
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 البنية التحتية  .12

 : د.انظم رشيد شيخو يف أدب العصور املتأخرة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

عباسية حىت بدء النهضة األدب العريب يف العصر الوسيط من زوال الدولة ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسة 2
 احلديثة : د.انظم رشيد شيخو .

 عصر االحندار : دمحم أسعد طلس .
 الفنون الشعرية غري املعربة : د.رضا القريشي .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ابلعلوم اإلنسانية .البحوث املنشورة يف اجملالت احملكمة اخلاصة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ما ينشر على مواقع النت من حبوث وكتب وأطاريح ورسائل خاصة ابملنهج 

 املقرر .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 الرجوع إلى المكتبات وتعلم كيفية استخراج المصادر في أدب العصور المتأخرة . – 1  

 اصل مع المراجع االلكترونية ومواقع االنترنيت .التو – 2

روح المشاركة الجماعية بين الطالب من خالل تبادل األقراص المدمجة التي تتوافر على مادة علمية  – 3

 خاصة بأدب العصور المتأخرة .

,أضف إلى  محاولة التزود بعلوم لها عالقة بمادة تحليل النص الشعري مثل كتب الفلسفة وكتب علم النفس – 4

 ذلك ما يتعلق بمادة تحليل النص النثري .

 الهدف الرئيس من دراسة المقرر هو فهم طبيعة أدب العصور المتأخرة .  – 5

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 91/4/8192اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    وقيعالت    
                    : املعاون العلمي سما                     عماد دمحم حممودد.    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         العميد  مصادقة السيد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 أدب العصور املتأخرة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

 لزامي املحاضرة الجامعية / إ د  المعتم برنامج االعتماد .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/4/8192 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطلبة بأدب العصور المتأخرة والوقوف على أهم القضايا النقدية والفنية التي تسهم معرفة نتاج األدباء 

 والخصائص التي تميز بها أدبهم .

محاولة التعرف على المؤثرات السياسية وسقوط بغداد على أيدي المغول والتتار وتأثيرها في ازدهار  – 2

 األدب أو انحطاطه .

 الوقوف على أهم مظاهر التجديد في أدب هذه العصور والسيما الفنون المستحدثة غير المعربة . – 3

 لعربي في هذه المرحلة .تعريف الطلبة بأهم الشخصيات األدبية التي أغنت األدب ا – 4
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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 ألاهداف املعرفية : -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  بشكل خاص .العربي بشكل عام وأدب العصور املتأخرة الفكري لألدب 

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات التعريف  -3أ
َّ
بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 مكنهم من فهم العلوم ألاخرى .تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي ت – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ملقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 لشعرية والنثرية وتذليلها .ي للنصوص التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقا

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 ائق التعليم والتعلم طر      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -1

 ضمنها املهارات .

 تطبيق املوضوعات املدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -2

 جع ذات الصلة بموضوعات املادة.الطلب من الطلبة مراجعة املكتبة لالطالع على املصادر واملرا -3

 

 املعرفة والفهم  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

والفهم اللتين تؤهلهم على وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات التعريف  -3أ
َّ
بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ
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 القة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى.تمكين الطلبة من  معرفة الع – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ملقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 بية .تربية ملكة تذوق النصوص ألاد – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

عات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضو  -4

 ضمنها املهارات .

 تطبيق املوضوعات املدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -5

 املكتبة لالطالع على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضوعات املادة. ون راجعيالطلبة جعل   -6

 

 املعرفة والفهم  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  تاريخ ألادب شعره ونثره معرفة    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات بشعراالتعريف  -3أ
َّ
ء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 طرائق التقييم    

 ئلة املباشرة ، اختبار الكتاب املفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة مصغرة .ألاس
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ال ينطبق

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 البرنامج بنية  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري أدب العصور المتأخرة 1023La.L الثالثة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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بحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية ؛لالطالع على تنمية القدرات لدى الطلبة يف ال
 املصادر واملراجع من كتب وجمالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 

 طلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .قبول مركزي / بحسب مت
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . أدب العصور المتأخرةكتب الخاصة بالمنهج المقرر للدراسة ، ال – 1
 المكتبات . – 2
 االطالع على تجارب الجامعات األخرى ) عربية ، عالمية ( . – 3
 شبكة المعلومات على االنترنيت . – 4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

أدب العصور  1023La.L الثالثة

 المتأخرة
                                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية المركز / علمي القسم ال .2

 1023La.L اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 النظام السنوي  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 91/4/8192 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ـ التعريف بالعصور املتأخرة وظروفها التاريخية وعالقتها باألدب1

 .تحديد العصور املتأخرة ـ2

 .ـ الوقوف على أهم التغيرات الفكرية والثقافية فيها3

 .ـ التعرف على خصوصية اللغة ألادبية لكل أديب، ومحاولة الوقوف على تميزه الفني4

  ألفةـ تكوين 5
 
 وتذوقا

َ
 .للنصوص قراءة وفهما

 .ـ تكوين وعي نقدي بلغة ألادب6

 .سفاره وأثرها في أدبهـ إلاشارة الى ِرحالت ألاديب وأ7

 .ـ بيان عالقة الشعراء والكتاب بالبارزين من أعالم السياسة وألادب 8

 .ـ تحقيق املتعة الفنية التي يوحي بها جمال ألادب 9

 

لمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف 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 مقررات المخرج .11

 هداف املعرفية :ألا  -أ

طلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار وتمكين ال معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة مالتعريف  -3أ
َّ
ن الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ية على تحليل النصوصملقدرة ألادبامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

صوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض بعض الن

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -7

 ضمنها املهارات .

 ا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس.تطبيق املوضوعات املدروسة نظري -8

 الطلب من الطلبة مراجعة املكتبة لالطالع على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضوعات املادة. -9

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والشهرية والفصلية .الاختبارات التحريرية 

 الاختبارات الشفهية  

 انجاز التقارير . 
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 لوجدانية والقيمية .ألاهداف ا -ج

 تمكين الطلبة من التواصل والاستمرار بينهم وبين موضوعات املادة املدروسة . -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواصل مع املادة املدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة. – 2ج

 سيا لديه .محاولة إيجاد عالقة بين الطالب واملادة تجعل املادة مقبولة نف – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطلبة باملوضوعات ألاساسية فضال عن املوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم  -

 السابقة لحل املشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .

 املعلومات لديهم . الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وإدامة فهم -

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية إلى جانب االمتحانات الشهرية . – 1

 امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان فهم الطلبة للمادة . – 2

 درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضوعات الدراسية . – 3

 وضع درجات للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . – 4

 

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

 تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . -1د

 خجل عند مواجهة زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف وال -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .   -3د

 تمكين الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . -4د

 تخريج باحثين في اللغة العربية . – 5د

 تخريج مدرسين للغة العربية . -6د

 تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في مختلف دوائر الدولة . -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  2 

احلياة السياسية يف  
 العصور املتأخرة.

احلياة السياسية يف  
 رةلقاء املحاضإ العصور املتأخرة.

واملناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح ألاسئلة 

وتوجيه الطالب 

نحو التفاعل مع 

املوضوع 

والاختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية.

2  
 االجتماعية احلياةطبيعة  2

 والثقافية.
 االجتماعيةاحلياة 

 = = والثقافية.

 = = الفنية الشعر وخصائصه يف العصور املتأخرةالشعر  2  3

 = = املديح الرئيسة األغراض الشعرية 2  4

 = = والغزل الراثء األغراض الشعرية الرئيسة 2  5

 = = اهلجاءوصف و ال األغراض الشعرية الرئيسة 2  6

7  

،  الفخر واحلماسة األغراض الشعرية الثانوية 2
واحلكمة والزهد ، 
واخلالعة واجملون ، 

 واألحاجي واأللغاز .

= = 

8  

للشعر يف  اخلصائص الفنية 2
 تأخرة العصور امل

غلبة الفنون البديعية  
كالتورية واجلناس والتكرار 

والتصدير والطباق ، 
االقتباس 

 القرآين،والتضمني . 

= = 

9  

للشعر يف  اخلصائص الفنية 2
 العصور املتأخرة

واللجوء إىل الصنعة  
كالتصغري ، والتاريخ 

الشعري ، واملشجرات 
والشكل اهلندسي 

 للقصيدة .

= = 

 = = حتريريامتحان   امتحان 2  11

11  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

 . املوشح، و  الدوبيت 
= = 
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12  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

تطبيقات على املوشحات 
 = = . الزجلو 

13  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

 .والكان وكان  ، املواليا
= = 

14  
ة دثالفنون الشعرية املستح 2

 غري املعرَّبة
 . والبند، القوما 

= = 

15  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة
مشس الدين الكويف حياته 

 = = وشعره.

16  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

شرف الدين البوصريي 
 = = حياته وشعره.

 = = امتحان حتريري  امتحان حتريري 2  17

18  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

حياته صفي الدين احللي 
 = = وشعره. 

19  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

ابن زيالق املوصلي حياته 
 = = وشعره.

21  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

شهاب الدين التلعفري 
 = = حياته وشعره.

21  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

ابن حجة احلموي حياته 
 = = وشعره.

22  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

املوسوي حياته ابن معتوق 
 = = وشعره.

 = = . النثر وأنواعه يف العصور املتأخرةالنثر  2  23

24  
والكتابة ، اخلطابة   النثر وأنواعه 2

 = = . الديوانية

25  
خوانية وفنون ل االالرسائ   النثر وأنواعه 2

 = = . أخرى

26  
أشهر ُكتَّاب العصور  2

 املتأخرة 
 ابن نباته املصري

= = 

27  
لعصور أشهر ُكتَّاب ا 2

 املتأخرة 

 القلقشندي
= = 

 = = امتحان حتريري  امتحان حتريري 2  28

 = = مراجعة مراجعة 2  29
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 البنية التحتية  .12

 : د.انظم رشيد شيخو يف أدب العصور املتأخرة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

باسية حىت بدء النهضة األدب العريب يف العصر الوسيط من زوال الدولة الع )المصادر(  ـ المراجع الرئيسة 2
 احلديثة : د.انظم رشيد شيخو .

 عصر االحندار : دمحم أسعد طلس .
 الفنون الشعرية غري املعربة : د.رضا القريشي .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 لعلو  انإسااسية .البحوث املنشورة يف اجملالت احملكمة اخلاصة اب

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ما ينشر على مواقع النت من حبوث وكتب وأطاريح ورسائل خاصة ابملنهج 

 املقرر .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 الرجوع إلى المكتبات وتعلم كيفية استخراج المصادر في أدب العصور المتأخرة . – 1  

 صل مع المراجع االلكترونية ومواقع االنترنيت .التوا – 2

روح المشاركة الجماعية بين الطالب من خالل تبادل األقراص المدمجة التي تتوافر على مادة علمية  – 3

 خاصة بأدب العصور المتأخرة .

,أضف إلى محاولة التزود بعلوم لها عالقة بمادة تحليل النص الشعري مثل كتب الفلسفة وكتب علم النفس  – 4

 ذلك ما يتعلق بمادة تحليل النص النثري .

 الهدف الرئيس من دراسة المقرر هو فهم طبيعة أدب العصور المتأخرة .  – 5

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 91/4/8192اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    وقيعالت    
                    : املعاون العلمي سما                     عماد دمحم حممودد.    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         العميد  مصادقة السيد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 أدب العصور املتأخرة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

 لزامي املحاضرة الجامعية / إ د  المعتم برنامج االعتماد .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/4/8192 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تعريف الطلبة بأدب العصور المتأخرة والوقوف على أهم القضايا النقدية والفنية التي تسهم معرفة نتاج األدباء 

 والخصائص التي تميز بها أدبهم .

محاولة التعرف على المؤثرات السياسية وسقوط بغداد على أيدي المغول والتتار وتأثيرها في ازدهار  – 2

 األدب أو انحطاطه .

 الوقوف على أهم مظاهر التجديد في أدب هذه العصور والسيما الفنون المستحدثة غير المعربة . – 3

 لعربي في هذه المرحلة .تعريف الطلبة بأهم الشخصيات األدبية التي أغنت األدب ا – 4
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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 ألاهداف املعرفية : -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  بشكل خاص .العربي بشكل عام وأدب العصور املتأخرة الفكري لألدب 

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات التعريف  -3أ
َّ
بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 مكنهم من فهم العلوم ألاخرى .تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي ت – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ملقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 لشعرية والنثرية وتذليلها .ي للنصوص التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقا

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 ائق التعليم والتعلم طر      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -1

 ضمنها املهارات .

 تطبيق املوضوعات املدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -2

 جع ذات الصلة بموضوعات املادة.الطلب من الطلبة مراجعة املكتبة لالطالع على املصادر واملرا -3

 

 املعرفة والفهم  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

والفهم اللتين تؤهلهم على وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات التعريف  -3أ
َّ
بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ
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 القة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى.تمكين الطلبة من  معرفة الع – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ملقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 بية .تربية ملكة تذوق النصوص ألاد – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

عات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضو  -4

 ضمنها املهارات .

 تطبيق املوضوعات املدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -5

 املكتبة لالطالع على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضوعات املادة. ون راجعيالطلبة جعل   -6

 

 املعرفة والفهم  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار  تاريخ ألادب شعره ونثره معرفة    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات بشعراالتعريف  -3أ
َّ
ء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 طرائق التقييم    

 ئلة املباشرة ، اختبار الكتاب املفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة مصغرة .ألاس
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ال ينطبق

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 البرنامج بنية  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري أدب العصور المتأخرة 1023La.L الثالثة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 5الصفحة 

 
  

بحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية ؛لالطالع على تنمية القدرات لدى الطلبة يف ال
 املصادر واملراجع من كتب وجمالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 

 طلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .قبول مركزي / بحسب مت
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . أدب العصور المتأخرةكتب الخاصة بالمنهج المقرر للدراسة ، ال – 1
 المكتبات . – 2
 االطالع على تجارب الجامعات األخرى ) عربية ، عالمية ( . – 3
 شبكة المعلومات على االنترنيت . – 4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ألهداف الوجدانية ا

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

أدب العصور  1023La.L الثالثة

 المتأخرة
                                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية المركز / علمي القسم ال .2

 1023La.L اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 النظام السنوي  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 91/4/8192 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ـ التعريف بالعصور املتأخرة وظروفها التاريخية وعالقتها باألدب1

 .تحديد العصور املتأخرة ـ2

 .ـ الوقوف على أهم التغيرات الفكرية والثقافية فيها3

 .ـ التعرف على خصوصية اللغة ألادبية لكل أديب، ومحاولة الوقوف على تميزه الفني4

  ألفةـ تكوين 5
 
 وتذوقا

َ
 .للنصوص قراءة وفهما

 .ـ تكوين وعي نقدي بلغة ألادب6

 .سفاره وأثرها في أدبهـ إلاشارة الى ِرحالت ألاديب وأ7

 .ـ بيان عالقة الشعراء والكتاب بالبارزين من أعالم السياسة وألادب 8

 .ـ تحقيق املتعة الفنية التي يوحي بها جمال ألادب 9

 

لمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف 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 مقررات المخرج .11

 هداف املعرفية :ألا  -أ

طلبة من الحصول على املعرفة والفهم في إلاطار وتمكين ال معرفة تاريخ ألادب شعره ونثره    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على املعرفة والفهم اللتين تؤهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحليل النصوص وفهمها.

ابهم وتمكين الطلبة مالتعريف  -3أ
َّ
ن الحصول على املعرفة ألادبية للموضوعات بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على املعرفة التي تمكنهم من فهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرفة العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 املهارات الخاصة باملوضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات  ية على تحليل النصوصملقدرة ألادبامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من فهم املعنى الحقيقي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 2ب 

تمكين الطلبة من حل املشاكل والصعوبات املرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم فهم  – 3ب

صوص الشعرية أو النثرية ومعرفتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات فلسفية أو بعض بعض الن

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واملوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -7

 ضمنها املهارات .

 ا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس.تطبيق املوضوعات املدروسة نظري -8

 الطلب من الطلبة مراجعة املكتبة لالطالع على املصادر واملراجع ذات الصلة بموضوعات املادة. -9

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والشهرية والفصلية .الاختبارات التحريرية 

 الاختبارات الشفهية  

 انجاز التقارير . 
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 لوجدانية والقيمية .ألاهداف ا -ج

 تمكين الطلبة من التواصل والاستمرار بينهم وبين موضوعات املادة املدروسة . -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواصل مع املادة املدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة. – 2ج

 سيا لديه .محاولة إيجاد عالقة بين الطالب واملادة تجعل املادة مقبولة نف – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطلبة باملوضوعات ألاساسية فضال عن املوضوعات إلاضافية املتعلقة بمخرجات التعليم  -

 السابقة لحل املشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .

 املعلومات لديهم . الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وإدامة فهم -

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية إلى جانب االمتحانات الشهرية . – 1

 امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان فهم الطلبة للمادة . – 2

 درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضوعات الدراسية . – 3

 وضع درجات للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . – 4

 

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

 تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . -1د

 خجل عند مواجهة زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف وال -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .   -3د

 تمكين الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . -4د

 تخريج باحثين في اللغة العربية . – 5د

 تخريج مدرسين للغة العربية . -6د

 تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في مختلف دوائر الدولة . -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  2 

احلياة السياسية يف  
 العصور املتأخرة.

احلياة السياسية يف  
 رةلقاء املحاضإ العصور املتأخرة.

واملناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح ألاسئلة 

وتوجيه الطالب 

نحو التفاعل مع 

املوضوع 

والاختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية.

2  
 االجتماعية احلياةطبيعة  2

 والثقافية.
 االجتماعيةاحلياة 

 = = والثقافية.

 = = الفنية الشعر وخصائصه يف العصور املتأخرةالشعر  2  3

 = = املديح الرئيسة األغراض الشعرية 2  4

 = = والغزل الراثء األغراض الشعرية الرئيسة 2  5

 = = اهلجاءوصف و ال األغراض الشعرية الرئيسة 2  6

7  

،  الفخر واحلماسة األغراض الشعرية الثانوية 2
واحلكمة والزهد ، 
واخلالعة واجملون ، 

 واألحاجي واأللغاز .

= = 

8  

للشعر يف  اخلصائص الفنية 2
 تأخرة العصور امل

غلبة الفنون البديعية  
كالتورية واجلناس والتكرار 

والتصدير والطباق ، 
االقتباس 

 القرآين،والتضمني . 

= = 

9  

للشعر يف  اخلصائص الفنية 2
 العصور املتأخرة

واللجوء إىل الصنعة  
كالتصغري ، والتاريخ 

الشعري ، واملشجرات 
والشكل اهلندسي 

 للقصيدة .

= = 

 = = حتريريامتحان   امتحان 2  11

11  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

 . املوشح، و  الدوبيت 
= = 
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12  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

تطبيقات على املوشحات 
 = = . الزجلو 

13  
ة الفنون الشعرية املستحدث 2

 غري املعرَّبة 

 .والكان وكان  ، املواليا
= = 

14  
ة دثالفنون الشعرية املستح 2

 غري املعرَّبة
 . والبند، القوما 

= = 

15  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة
مشس الدين الكويف حياته 

 = = وشعره.

16  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

شرف الدين البوصريي 
 = = حياته وشعره.

 = = امتحان حتريري  امتحان حتريري 2  17

18  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

حياته صفي الدين احللي 
 = = وشعره. 

19  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

ابن زيالق املوصلي حياته 
 = = وشعره.

21  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

شهاب الدين التلعفري 
 = = حياته وشعره.

21  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

ابن حجة احلموي حياته 
 = = وشعره.

22  
أشهر شعراء العصور  2

 املتأخرة

املوسوي حياته ابن معتوق 
 = = وشعره.

 = = . النثر وأنواعه يف العصور املتأخرةالنثر  2  23

24  
والكتابة ، اخلطابة   النثر وأنواعه 2

 = = . الديوانية

25  
خوانية وفنون ل االالرسائ   النثر وأنواعه 2

 = = . أخرى

26  
أشهر ُكتَّاب العصور  2

 املتأخرة 
 ابن نباته املصري

= = 

27  
لعصور أشهر ُكتَّاب ا 2

 املتأخرة 

 القلقشندي
= = 

 = = امتحان حتريري  امتحان حتريري 2  28

 = = مراجعة مراجعة 2  29
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 البنية التحتية  .12

 : د.انظم رشيد شيخو يف أدب العصور املتأخرة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

باسية حىت بدء النهضة األدب العريب يف العصر الوسيط من زوال الدولة الع )المصادر(  ـ المراجع الرئيسة 2
 احلديثة : د.انظم رشيد شيخو .

 عصر االحندار : دمحم أسعد طلس .
 الفنون الشعرية غري املعربة : د.رضا القريشي .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 لعلو  انإسااسية .البحوث املنشورة يف اجملالت احملكمة اخلاصة اب

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ما ينشر على مواقع النت من حبوث وكتب وأطاريح ورسائل خاصة ابملنهج 

 املقرر .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 الرجوع إلى المكتبات وتعلم كيفية استخراج المصادر في أدب العصور المتأخرة . – 1  

 صل مع المراجع االلكترونية ومواقع االنترنيت .التوا – 2

روح المشاركة الجماعية بين الطالب من خالل تبادل األقراص المدمجة التي تتوافر على مادة علمية  – 3

 خاصة بأدب العصور المتأخرة .

,أضف إلى محاولة التزود بعلوم لها عالقة بمادة تحليل النص الشعري مثل كتب الفلسفة وكتب علم النفس  – 4

 ذلك ما يتعلق بمادة تحليل النص النثري .

 الهدف الرئيس من دراسة المقرر هو فهم طبيعة أدب العصور المتأخرة .  – 5

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 العربيةاللغة :    القسم العلمي    
 5102ـ4ـ52اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    وقيعالت    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         ة السيد العميد مصادق                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

    قسم اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 النقد االدبي القديم

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 وي /مقررات /أخرى سن

  7102ـ 7102الدراسي للعام دراسيان فصالن

 الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطلبة بماهية النقد االدبي وانواعهـ 0
 الدبي تعريف الطلبة بتاريخ نشأة النقد اـ 7
 تعريف الطلبة باهم الكتب النقدية القديمة ومؤلفيهاـ 3
 تعريف الطلبة بسمات الناقد العلمية واالدبيةـ 4
 النقدية واالدبية لترسيخ القضية النقدية في اذهان المتعلمينـ االستعانة بالشواهد 5
 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  الهداف المعرفية ا - أ
 معرفة ماهية النقد االدبي   -1أ

 استنباط ابرز السمات النقدية المحددة لكل عصر -2أ

 التقليدي الشعري النص وجماليات ، النقد لغة مع الطلبة تفاعل اختبار -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع درالمصا لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال -5أ
 التآريخي التسلسل ضمنالنقد االدبي  عصور لدخول التمهيد -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 وتحليلها ونقدها النصوص حفظ - 1ب 

  المبهمة المفردات شرح - 2ب 
   الثقافية السياقات على التعرف - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطرق إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن هوتآريخ النقد االدبي  يةماه الطلبة تعليم
  المدمجة واالقراص الكبرى العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

فضال عن  وشفاها تابةك األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة النقاقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار

 وضع االسئلة االنية التي تصب في اطار وحدة الدرس ووضع الحلول  النموذجية لتلك االسئلة
 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المتميزة الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -1ج         

 للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -2ج

 المتوسطة االمكانات مستوى رفع ىال السعي -3ج

    الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة -4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 مواقع طريق عن سليمة فصيحة بلغة القصائد الى واالستماع عملية وأخرى ، نظرية محاضرات إلقاء

 االجتماعي التواصل
 طرائق التقييم    

 تعاملهم وآليات ، نطقهم وكيفية ، إلقائهم وطرق ، العلمية شخصياتهم لمعرفة شفاها دوري بشكل الطلبة إختبار

 فضال عن اجراء االختبارات المتنوعة. المادة مع
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ل النقدي السليم المستند الى الحقائق والبراهينالتحليتعلم -1د

 واتقانهاالنقدية  تعلم الطالب ضبط الكتابة -2د

 االرتقاء بالمستوى الفكري للطالب-3د

 تعليم الطالب طريقة ترتيب االفكار وعرضها-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ـ االمتحانات اليومية 1

 نافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسيةـ درجات مشاركة السئلة الم2

 ـ تكريم الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلمية3

 ـ درجات مخصصة للواجبات البيتية4

 
 طرائق التقييم          

 
 للقضايا النقدية واستيعابهااختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم 

 

 برنامج بنية ال .11

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

 عملي     نظري      

  61 النقد االدبي القديم 523ALOL الثالثةالمرحلة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مالئمةـ توظيف طرائق تدريس جديدة 1
 ت توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة املالئمة4
 التدريسي ومدى أتثريه على الطالبـ القدوة من خالل شخصية 5
 
 
 
 
 

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة االعدادية2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم3
 ـ اجراء مقابلة مع الطالب4
 ختبار املتقدمنيــ ا5
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
واالدبية القديمة منها والحديثة والكادر التدريسي والمقرر الدراسي والتقريب بين  النقديةالمصادر 

 المهارات االكاديمية والعلمية
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 مخطط مهارات المنهج

 لفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

النقد االدبي  523ALOL المرحلة الثالثة

 القديم
                                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

                                           اللغة االنكليزية قسم  / المركز القسم العلمي  .2
          

 النقد االدبي العربي القديم  523ALOL اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 7102ـ 7102 الفصل / السنة .5

 01 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 74/4/7102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الوقوف على ماهية النقد االدبيـ 0
 رهالتعرف على المراحل المتسلسلة لنشأة النقد االدبي وتطو ـ 7
 االطالع على ابرز الجهود النقدية للغويين والرواة العربـ 3
 معرفة ابرز الكتب النقدية التي اسهمت في تطور مسيرة النقد االدبيـ 4
 الوقوف على ابرز القضايا النقدية التي اختصت بها عصور النقد عبر مراحله المختلفةـ 5
 
 

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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 والتقييم وطرائق التعليم والتعلم ات المقررمخرج .01

  األهداف المعرفية  -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 استنباط ابرز السمات النقدية المحددة لكل عصر  --7أ
 التقليدي الشعري  النص وجماليات ، النقد لغة مع الطلبة تفاعل اختبار  -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر ةلمتابع المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال  -5أ
   التآريخي التسلسل النقد االدبي ضمن عصور لدخول التمهيد   -0أ

 
  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 النقدية وتحليلها النصوص حفظ - 0ب
 المبهمة المفردات شرح  - 7ب
 الثقافية السياقات على التعرف - 3ب
   ونقده النص تحليل    -4ب
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 
 الطرق  إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن وتآريخها ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم

  المدمجة واالقراص الكبرى  العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة
 

 طرائق التقييم      
 

 0 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة الناقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 0 المتميزة الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -0ج
 0 للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -7ج
 0 المتوسطة االمكانات مستوى  رفع الى السعي -3ج
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 الدراسية السنة أثناء في مياعل الطلبة شخصيات تطور متابعة   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 

اجراء اسئلة تنافسية ضمن موضوع الوحدة التعليمية المقررة واعطاء الواجبات البيتية لغرض الوصول الى 
 اكبر قدر من المعرفة والفهم.

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفوية والتحريرية 
 
 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية مة و العا المهارات -د 
 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين -0د
 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز -7د
 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة -3د
  عام الدراسي ونعرفة سبب ضعفهممتابعة الطالب الضعفاء خالل ال  -4د
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 بنية المقرر .00
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعريف بماهية النقد  المعرفة الفهم 7 االول
 ونشأته التاريخية

اختبار  نظري 
 تحريري 

النقد  تتبع مراحل نشأة المعرفة والفهم 7 الثاني
منذ العصر الجاهلي 
وحتى اواخر العصر 

 العباسي

اختبار  نظري 
 تحريري 

االطالع على ابرز  المعرفة والفهم 7 الثالث
الجهود النقدية للغويين 

 والرواة العرب

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب ابن سالم  المعرفة والفهم 7 الرابع
الجمحي طبقات فحول 

 الشعراء

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب البيان والتبيين  المعرفة والفهم 7 مسالخا
 للجاحظ

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب الشعر والشعراء  المعرفة والفهم 7 السادس
 البن قتيبة

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب طبقات الشعراء  المعرفة والفهم 7 السابع
 البن المعتز

 اختبار شفوي  نظري 

كتاب عيار الشعر  المعرفة والفهم 7 الثامن
 البن طباطبا

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب نقد الشعر  المعرفة والفهم 7 التاسع
 لقدامة بن جعفر

اختبار  نظري 
 تحريري 

 اختبار شفوي  نظري  كتاب الموازنة لالمدي المعرفة والفهم 7 العاشر
الحادي 

 عشر
كتاب الوساطة  المعرفة والفهم 7

 للقاضي الجرجاني
اختبار  نظري 

 تحريري 
المرزوقي وعمود  المعرفة والفهم 7 الثاني عشر

 الشعر
اختبار  نظري 

 تحريري 
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 البنية التحتية  .07
 كتاب محاضرات في تاريخ النقد االدبي للدكتورة ابتسام الصفار ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 كتب النقد االدبي القديم  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 7

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

تاريخ اداب اللغة العربية، المعاجم اللغوية مثل لسان العرب، 
 تاريخ االدب وتاريخ النقد االدبيكتب 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

المواقع االلكترونية للمكتبات مثل المكتبة الشاملة والوقفية 
 وغيرهاومكتبة لسان العرب 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل اوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة والسعي الى   
 استضافة االساتذة والباحثين في اللغة العربية والقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي.

 
 
 
 

 

اختبار  نظري  العمدة البن رشيق المعرفة والفهم 7 الثالث عشر
 تحريري 

منهاج البلغاء  المعرفة والفهم 7 الرابع عشر
 للقرطاجني

اختبار  نظري 
 تحريري 

الخامس 
 عشر

دالئل االعجاز لعبد  المعرفة والفهم 7
 نيالقاهر الجرجا

اختبار  نظري 
 تحريري 

اختبار  نظري     
 تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 اآلدابكلية الكلية/ املعهد:      
 اللغة العربيةالقسم العلمي    :    
 25/4/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 قسم اللغة العربية القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حديث نقد أدبي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 نظام سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يوجد ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ، وتطوره ، ومناهج النقد الحديثة الحديث في العصر نشأة النقد األدبيمعرفة  -1

 ظروف الخارجية المؤثرةفكر والثقافة المعاصرة والالحديث بال النقد األدبيربط مادة  -2

 

 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10



 االهداف المعرفية   - أ

 .في الغرب ولدى العرب الحديث نشأة النقد في العصرعرف على تال -1أ

 التي ظهرت في القرن العشرين. المناهج النقديةهم التعرف على أ -2أ

 . الكشف عن األصول المعرفية والعلمية والفلسفية للمناهج النقدية -3أ
 .وأبرز النقاد في العصر الحديث الناقد األدبيشروط أهمية النقد األدبي ومعرفة  -4أ

 -5أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 لقاء المحاضرةإ -1ب

 المادة.مفردات االطالع على مصادر تتعلق ب -2ب

  حد المناهج النقدية.تحليل النصوص الشعرية وفقاً أل -3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لقاء المحاضرة.إ -1
 السبورة -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 سئلة للمناقشة.طرح أ -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2

 االمتحان الفصلي. -3

 الممارسة النقدية التطبيقية . -4
5-  
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 الحديث النقد األدبي قضايامعرفة  -1ج         

 هيمنت على الحياة األدبية والثقافية في العصر الحديثالتي النقدية  المناهجدراسة  -2ج

 الغربيين والعرب في العصر الحديث  أبرز النقاد -3ج

  األعمال اإلبداعية. عناصر اإلبداع في -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

1-  

2-  

 طرائق التقييم    



 

 

 

 
 

 

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

  .وقضاياه ومناهجه  الحديث يألدبلنقد اتخريج عارفين با -1د

 والتحليل.والنقد مهارات القراءة تنمية  -2د

 .الفنية لألعمال األدبية والقدرة على تمييز الجيد من الرديء واألصيل من التقليدالذائقة تطوير  -3د

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ـ االمتحانات اليومية 1

 المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية ـ درجات مشاركة ألسئلة2

 ـ تكريم الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلمية3

 ـ درجات مخصصة للواجبات البيتية4

 
 طرائق التقييم          

 
 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقضايا النقدية واستيعابها

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 96 حديث نقد أدبي AL ML  423 الرابعة

     

     

     

     

     
 



 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة ـ1
 ت توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة املالئمة4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب5
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة االعدادية2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم3
 اجراء مقابلة مع الطالب ـ4
 ــ اختبار املتقدمني5
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 النقد األديب احلديث : د.دمحم غنيمي هالل  -
 يف النقد األديب : د.شوقي ضيف -

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 / بكالوريوسالرابعة
 رمز المقرر

 

AL ML  423 

 اسم المقرر

 

أدبي  نقد

 حديث

 أساسي

 أم اختياري

  

 أساسي

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

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

 اللغة العربية القسم العلمي: القسم العلمي  / المركز .2

 AL ML  423الحديث   نقد األدبيال  اسم / رمز المقرر .3

 لزاميإ أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 96 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 25/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ، ومناهج النقد الحديثةمعرفة نشأة النقد األدبي في العصر الحديث ، وتطوره  -3

 ربط مادة النقد األدبي الحديث بالفكر والثقافة المعاصرة والظروف الخارجية المؤثرة -4

 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10



 االهداف المعرفية   - ب

 التعرف على نشأة النقد في العصر الحديث في الغرب ولدى العرب. -1أ

 التعرف على أهم المناهج النقدية التي ظهرت في القرن العشرين. -2أ

 الكشف عن األصول المعرفية والعلمية والفلسفية للمناهج النقدية . -3أ
 معرفة أهمية النقد األدبي وشروط الناقد األدبي وأبرز النقاد في العصر الحديث. -4أ

 -5أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 إلقاء المحاضرة -1ب

 االطالع على مصادر تتعلق بمفردات المادة. -2ب

  تحليل النصوص الشعرية وفقاً ألحد المناهج النقدية. -3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء المحاضرة. -3
 السبورة -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح أسئلة للمناقشة. -6

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -7

 االمتحان الفصلي. -8

 الممارسة النقدية التطبيقية . -9
10-  
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 معرفة قضايا النقد األدبي الحديث -1ج         

 دراسة المناهج النقدية التي هيمنت على الحياة األدبية والثقافية في العصر الحديث -2ج

 أبرز النقاد الغربيين والعرب في العصر الحديث  -3ج

 عناصر اإلبداع في األعمال اإلبداعية.  -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 قائالطر  إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن ريخهااوت ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم

  المدمجة واألقراص الكبرى  العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة
 



 

 طرائق التقييم      
 

 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة الناقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تخريج عارفين بالنقد األدبي الحديث وقضاياه ومناهجه .  -1د

 تنمية مهارات القراءة والنقد والتحليل. -2د

 تطوير الذائقة الفنية لألعمال األدبية والقدرة على تمييز الجيد من الرديء واألصيل من التقليد. -3د

 



 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم / أو الموضوع اسم الوحدة مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 3 
المعاني اللغوية واالصطالحية بيان 

 والعالقة بينهالمفردات المنهج 
 االختبارات القاء المحاضرة وقفة تعريفية على مفردات المنهج

2 3 
تعريف األدب والفن ما األدب ؟ 

 وما بينهما
 = = األدب والفن وما بينهما

3 3 
نظريّة ، وتاريخ األدبالتعريف بـ: 

 والعالقة بينها األدبيّ  النقدو ،األدب 
 = = ميادين دراسة األدب

4 3 
:  األجناس األدبّيةمقدمة عامة عن 

 الشعر والنثر .. وما يتفّرع عنهما
 = = األجناس األدبيّة

5 3 
التعريف بمفهوم الشعر الوجداني 

 وخصائصه والتمثيل له
 = = الوجدانّي  الشعر

6 3 
التعريف بمفهوم الشعر الملحمي 

 وخصائصه والتمثيل له
 = = الملحمّي  الشعر

7 3 
التعريف بمفهوم الشعر الدرامي 

 والتعليمي وخصائصه والتمثيل لهما
 = = التعليميّ والدرامّي ،   الشعر

8 3 
 امتحان الفصل االول

9 3 
مقدمة عامة عن خصائص األجناس 

  المقالةمسرحية، ال القصة، :يةالنثر

القصة ، المسرحية ،  :ية النثراألجناس 

 المقالة
= = 

10 3 
التعريف بالقصة وأنواعها : الرواية 

 ، القصة ، القصة القصيرة ، ...
 = = القصة وأنواعها

11 3 

12 3 
المسرحية ، والمقالة ، التعريف بـ :

 وخصائص كل جنس منها والخطبة
 = = المسرحية ، والمقالة ، والخطبة 

13 3 
مفهوم )النقد  تحليل ما يتضمنه

 األدبّي( ومحاوالت تعريفه
 = = في النقد .. و وظيفته وشروطه

14 3 
أهّميّة )النقد األدبّي(  الكشف عن 

 الفكرية والثقافية ... وظيفتهدراسة و
 = = أهّميّة )النقد األدبّي( ووظيفته

15 3 
التعريف بشروط تكوين الناقد 

 األدبي ومؤهالته
 = = الناقد األدبيّ  شروط

 عطلة نصف السنة 16

16 3 
مقدمة عامة عن المناهج النقدية 

 الحديثة وتعريف المنهج
 = = مناهج النقد األدبي

  = طباعيّ نالمنهج اال دراسة المنهج االنطباعي 3 17

 = = التاريخيالمنهج  دراسة المنهج التاريخي 3 18

 = = االجتماعيالمنهج  دراسة المنهج االجتماعي  19

 = = النفسيالمنهج  دراسة المنهج النفسي 3 20

 = = النصية هج االمن دراسة المنهج البنيوي 3 21

 = = نظرية القراءة والتفكيكية نظرية القراءة والتفكيكية دراسة  3 22

 = = األسلوبية  دراسة األسلوبية وعالقتها بالبالغة 3 23

 = = السيميائية دراسة المنهج السيميائي 3 24

 امتحان الفصل الثاني 25

26 3 
مقدمة تعريفية عن علم السرد 

 والعناصر السردية
 = = السرد

 = = قصة قصيرةدرس تطبيقي لتحليل تحليل عناصر السرد في قصة   27



 البنية التحتية  .12

  د. بتول قاسم ناصر - محاضرات في النقد األدبي الحديث ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 دمحم غنيمي هالل -النقد األدبي الحديث  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

إنريك أندرسون إمبرت ترجمة الطاهر  -مناهج النقد األدبي 

 أحمد مكي
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

، وعدد من الدوريات المختصة بالنقد  الحديث النقد األدبيكتب  ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 األدبي

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
بالنقد األدبي الحديث وقضاياه المعاصرة ، المواقع الخاصة 

 واألدب الرقمي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 )الرهان( لتشيخوف

28 3 
)دجلة الخير(  تحليل قصيدة

 للجواهري
 = = قصيدة كالسيكيةدرس تطبيقي لتحليل 

)الخيط المشدود في تحليل قصيدة  3 29

 شجرة السرو( لنازك المالئكة
 = = قصيدة تفعيلةدرس تطبيقي لتحليل 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 كلية االدابالكلية/ املعهد:      
 اللغة العربيةالقسم العلمي    :    
 02/3/0202اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
 التاريخ  :                                                                                                                 التاريخ   :    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 العلمي/ جامعة بغدادالتعليم العالي والبحث وزارة  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربيةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 علم اللغة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 نظام سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يوجد ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/3/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االطالع على مصطلحات مادة علم اللغة -1

 ربط مادة علم اللغة بالحياة الواقعية -2

 

 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   - أ

 التعرف على ابرز مصطلحات علم اللغة. 1أ

 التعرف على ابرز النظريات اللغوية والداللية.-2أ

 كيفية ربط علم اللغة بالحياة الواقعية وبالعلوم االخرى -3أ
  -4أ
 -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 االطالع على الكتب الخاصة بالمادة -1ب 

 طرح االسئلة وطلب االمثلة.تحفيز الطالب من خالل  – 2ب

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة. -1
 السبورة -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2

 االمتحان الفصلي. -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 اللغة بالواقعربط مادة علم  -1ج         

 تأكيد قيمة اللغة في حياة االنسان -2ج

 -3ج

 -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال اللوحة -1

 القاء المحاضرة -2



 طرائق التقييم    

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2
 االمتحان الفصلي -3

 

 
 

 

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية وآدابها.-1د -1د

 تخريج مدرسين للغة العربية-2د

 تخريج مصححين لغويين يمكن ان يوظفوا في جميع دوائر الدولة-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 القاء المحاضرة -1

 استعمال اللوحة -2

 
 طرائق التقييم          

 

 طرح اسئلة للمناقشة. - أ

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. - ب
  االمتحان الفصلي - ت

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 96 علم اللغة AL LI  327 الثالثة

     

     

     

     
     
 



 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة كل ما يصدر عن مادة )علم اللغة(. -

 وضع منهج جديد ينسجم مع تطورات هذا العلم. -

 

 

 

 

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

 
 تحديد الدرجة الخاصة باللغة العربية على ان ال تقل عن السبعين بالمئة لقبول الطالب بالقسم. -

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب الخاصة بمادة علم اللغة والسيما كتاب )علم اللغة( د. حاتم الضامن. -

 الكتب الخاصة بمادة علم اللغة واللسانيات بشكل عام. -

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 الثالثة/ بكالوريوس
 رمز المقرر

AL LI  327 

 المقرراسم 

 علم اللغة
 أساسي

 أم اختياري

 أساسي 

 

 

 اساسي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .2

 علم اللغة اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام السنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 96 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 22/3/2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 على مادة علم اللغة. االطالع -أ 

 ربط المادة بالمجتمع وكيفية اإلفادة منه. -ب 

 جعل المادة النظرية تالمس الواقع العملي قدر االمكان. -ج 

 
 
 
 
 

 

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.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على ابرز مصطلحات علم اللغة. -1أ
 التعرف على ابرز النظريات اللغوية والداللية. -2أ

 ربط علم اللغة بالحياة الواقعية وبالعوم االخرى.  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 االطالع على الكتب الخاصة بالمادة. – 1ب

 تحفيز الطالب من خالل طرح االسئلة وطلب االمثلة.  - 2ب

  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال اللوحة. -1

 القاء المحاضرة. -2

 
 طرائق التقييم      

 على الطلبة ومناقشتهمطرح اسئلة  -1
 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2
 االمتحان الفصلي -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط مادة علم اللغة بالواقع. -1ج

 تأكيد قيمة -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 اللقاء المحاضرة. -1

 استعمال اللوحة. -2

 
 طرائق التقييم    

 توجيه االسئلة للمناقشة -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -4
 االمتحان الفصلي

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

 الدراسات العليا والبحوث االكاديمية. -1د

 التدريس في الجامعات والثانويات.-2د

 اعداد البرامج وكذلك العمل االذاعي والتلفازي واالعالم بشكل عام.-3د

 التصويب اللغوي للكتب والمجالت والصحف.   -4د
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طريقة  أو الموضوع اسم الوحدة / مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
 طريقة التقييم

1 3 
 مصطلحات علم اللغة

 اللغة، علم اللغة، الكالم
القاء 

 المحاضرة
 االختبارات

 = = اللسان، اللهجة مصطلحات علم اللغة 3 2

 = = علم الفقه في العصور القديمة نبذة تاريخية عن علم اللغة 3 3

 = = الفقه في العصور الحديثةعلم  نبذة تاريخية عن علم اللغة 3 4

 = = تقسيم شليجل التقسيمات اللغوية 3 5

 = = تقسيم ماكس مولر التقسيمات اللغوية 3 6

7 3 
االلهام، المواضعة، محاكاة  نظريات نشأة اللغة

 ضيقةاالصوات ال
= = 

8 3 
، المالحظة، النفس التنفيس عن نظريات نشأة اللغة

 التطور اللغوي
= = 

 = = الفونيم، الفونايلك، الفونولوجي مصطلحات علم االصوات 3 9

 = = المورقيم، وانواعه مصطلحات علم االصوات 3 12

 امتحان الفصل االول 11

 = = القصير والطويل المقطع وانواعه 3 12

 = = المديد، المزيد، المتماد المقطع وانواعه 3 13

 = = النبر والتنغيم الوحدات فوق المقطعية 3 14

 = = التأثير المقبل المدبر المماثلة والمخالفة 3 15

 ة نصف السنةطلع 16

 = = الداللة، علم الداللة علم الداللة 3 16

17 3 
الصوتية والصرفية والنحوية  انواع الداللة

 والسياقية
= = 

18 3 
التعميم التخصيص، النقل  سمات التغير الداللي

 ورقي الداللة، انحطاط الداللة
= = 

 = = االرشادية، التصورية النظريات الداللية 3 19

 = = السلوكية، السياقية النظريات الداللية 3 22

 = = الحقول الداللية النظريات الداللية 3 21

 = = المقارن التاريخي مناهج دراسة علم اللغة 3 22

 = = الوصفي، البنيوي مناهج دراسة علم اللغة 3 23

 = = التحويلي -التوليدي دراسة علم اللغةمناهج  3 24

 امتحان الفصل الثاني 25

26 3 
عالقة علم اللغة بالعلوم 

 االخرى
 = = علم اللغة االجتماعي

27 3 
عالقة علم اللغة بالعلوم 

 االخرى
 = = علم اللغة النفسي

28 3 
عالقة علم اللغة بالعلوم 

 االخرى
 = = االطلس الجغرافي

 = =  مراجعة 3 29
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 غة          د. حامت الضامنعلم الل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم اللغة          د. حامت الضامن ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 علم اللغة          د. امحد خمتار عمر

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 التقارير ،....  ( ) المجالت العلمية ،
 كتب علم اللغة مجيعها

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع اخلاصة ابللغة العربية
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 تطوير المفردات الخاصة بالمادة وتوسيع بعضها. -

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 كلية االدابالكلية/ املعهد:      
 اللغة العربيةالقسم العلمي    :    
 22/4/2102اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغدادوزارة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم العلمي / المركز  .2

 اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 البالغة

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 نظام سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يوجد ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .تعلم أساليب علمي البيان والبديع -1

 النصوص العربية البليغة.تدريب الطلبة على تحليل  -2

 

 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

 . فنون علمي البيان والبديعالتعرف على -1أ

 التدريب على تحليل النصوص البليغة.-2أ

 تعلم ربط التغيير بالحاجات االجتماعية. -3أ
  -4أ
 -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 االطالع على علم البالغة. 1ب

 إتقان تحليل النصوص. – 2ب

  – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة. -1
 السبورة -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1
 .تحليل النصوص البليغة على السبورة -2
 االمتحان الفصلي. -3
4-  

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .ربط البالغة بعلم الجمال-1ج  

 بيان عالقة البالغة بالقرآن الكريم والشعر العربي. -2ج

 -3ج

 -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

1-  

2-  

 طرائق التقييم    



 

 

 

 
 

 

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية  وادبها.-1د

 تخريج  مدرسين للغة العربية-2د

 تخريج مصححين لغويين.-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 القاء المحاضرة - أ
 السبورة  - ب

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 96 البالغة العربية ARAB 343 الثانية

     

     

     

     
     
 
 



 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 المستوىالسنة / 

 / بكالوريوسالثانية
 رمز المقرر

 

ARAB 343 

 اسم المقرر

 

البالغة 

 العربية

 أساسي

 أم اختياري

 أساسي 

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

التوظيف المتعلقة بقابلية 

 والتطور الشخصي(

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

 التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغدادوزارة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .2

 البالغة العربية اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 96 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .6

 22/4/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 -1أ
 -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 البنية التحتية  .12

 البالغة والتطبيق        د. امحد مطلوب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 االختبارات القاء المحاضرة مصطلحات في البالغة والبيان مقدمة عن نشأة علم البيان 3 1

 = = التعريف والتطور التشبيه 3 2

 = = المفصل والمجمل انواع التشبيه 3 3

 = = مؤكد مرسل =       = 3 4

 = = التمثيلي =       = 3 5

 = = الضمني =       = 3 6

 = = البليغ =       = 3 7

 = = تدريبات على التشبيه =       = 3 8

 = = نشأته وتعريفه المجاز 3 9

 = = العقلي والمرسل انواع المجاز 3 11
 امتحان الفصل االول 11

 = = العالقة بين المجازين انواع المجاز 3 12

 = = تدريبات على المجاز =       = 3 13

 = = نشأتها وتعريفها االستعارة 3 14

 = = مكتسبة -تصريحية انواع االستعارة 3 15

 عطلة نصف السنة 16

 = = مرشحة ومرصنة ومطلقة انواع االستعارة 3 17

 = = تبعية -أصلية =   =     3 18

 = = بالغة االستعارة =       = 3 19

 = = نشأتها وتعريفها الكناية 3 21

 = = كناية عن صفة انواع الكناية 3 21

22 3 =       = 
كناية عن موصوف وكناية عن 

 نسبة
= = 

 = = التلويح -الرمز =       = 3 23

 = = التعريض -اإليماء =       = 3 24

 امتحان الفصل الثاني 25

 = = النشأة والتطور علم البديع 3 26

 = = الطباق والمقابلة المحسنات المعنوية 3 27

 = = التورية, حسن التعليل =       = 3 28

 = = الجناس والتضمين الملحقات اللفظية 3 29

 = = السجع وحسن التلخيص =       = 3 31

31 3 =       =    =        =      = = = 

 = =  المراجعة 3 32



 جوهر البالغة      امحد اهلامشي - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 البالغة الواضحة    علي اجلارم -

                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 دالئل االعجاز    عبد القاهر اجلرجاين -

 مفتاح العلوم       السكاكي -

 مواقع البالغة العربية ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
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 الموضوعات وتقديم االمثلة المعاصرةزالبحث المتواصل عن رؤية جديدة لتقييم 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد :  اجلامعة    
 كلية اآلداب: / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:  القسم العلمي   
 1/4/8112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 قسم اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االدب المقارن

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االطالع على مفهوم األدب المقارن ومدارسه واتجاهاته وتطبيقاته.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة و برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 مفهوم االدب المقارن وتطبيقاتهالتعرف الى        -1أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 

 القاء المحاضرة  – 1ب 

 االطالع على الكتب الخاصة بالمادة – 2ب 

   الدرسمناقشة بسيطة لكل طالب مع زمالئه في قاعة      - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة. -1
 السبورة. -2
 الورقة البحثية. -3
 مناقشة االراء -4

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 تقديم الورقة البحثية -2

 امتحان السعي. -3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .ب المقارناالطالع على مفهوم ومصطلح نشوء األد  -1ج         

 التعرف الى مدارس علم اآلدب المقارن. -2ج

  

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام وسائل العرض اللوحية -1

 طرح اسئلة ومناقشتها -2

 

 طرائق التقييم    

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 اختيار ظاهرة واتجاه لمناقشته -2
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 تقديم نشاط من كل طالب -1د

 تقديم الطالب محاضرة ازمالءه. -2د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 القاء المحاضرة -1
 استعمال اللوحة -2
 المطالبة بورقة بحثية في موضوع من موضوعات المادة -3
 مناقشة االراء -4

 

 
 

 ييم طرائق التق         

 
 تقديم ورقة بحثية -1
 امتحان السعي -2
 امتحان اخر الفصل -3

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  32 االدب المقارن ALCL 433 بكالوريوس

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 االطالع على اهم ما يخص مدارس علة اآلدب المقارن -1

 اضافة بعض المعلومات التطبيقية الخاصة بالموضوع. -2

 

 

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

 
 معدل سنة التخرج -

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 لمقارنكتب االدب ا 
 ي هالليماألدب المقارن      د. دمحم غن -1

 االدب المقارن      د. جميل نصيف جاسم -2

 في األدب المقارن  د. نجم عبد هللا كاظم -3

 مواقع االنترنت المختصة باألدب -4

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 
 رمز المقرر

ALCL 433 
 اسم المقرر

 االدب المقارن
 أساسي

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 ج برنامالخاصة 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

بكالوريوس لغة 

 عربية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  
                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية / المركز علمي القسم ال .2

 االدب المقارن اسم / رمز المقرر .3

 ضور االلزاميالح أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 االطالع على مدارس االدب المقارن واتجاهاتها واهدافها وتطبيقاتها

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  ف المعرفية هدااأل -أ
 التعرف على ابرز اتجاهات االدب المقارن -1أ

 التعرف الى تطبيقات مهمة عن الدراسات المقارنية -2أ

 
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االطالع على اهم ما يخص مدارس علة اآلدب المقارن.   - 1ب      

 .لموضوعاضافة بعض المعلومات التطبيقية الخاصة با   - 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرة -1
 استعمال اللوحة -2
 المطالبة بورقة بحثية في موضوع من موضوعات المادة -3
 مناقشة اآلراء -4

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحان يومي  -1
 امتحان اخر الفصل -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 م االدب المقارناالطالع على مفهوم ومصطلح ومدارس عل -1ج

 التعرف الى آلية عمل الدراسات المقارنية -2ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القاء المحاضرة -1
 استعمال اللوحة -2
 تقديم ورقة بحثية -3
 مناقشة االراء -4

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحان يومي -1
 امتحان اخر الفصل -2



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كل ما يخص االدب المقارن ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االدب المقارن لمحمد غنيمي هالل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 يف جاسماالدب المقارن لجميل نص

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 
 مجلة الثقافة االجنبية.

 االدب المقارن مؤتمرات 

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

 تخريج مدرسين متخصصين في اللغة العربية -1د

 تخريج مدققين لغويين في دوائر الدولة -2د

 

 

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة لساعاتا األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
2 

وم االدب موجز عن مفه

 المقارن
 المناقشة القاء محاضرة المصطلح

 = = وجهة النظر الزمنية تعريف االدب المقارن 2 2

 = = الفرنسية مدارس االدب المقارن 2 3

 = = االمريكية = 2 4

 = = االشتراكية = 2 5

6 
2 

عوامل سياسية  عوامل قيام االدب المقارن

 وايدلوجية
= = 

 = = ق عمليتطبي بعض التطبيقات 2 7

8 
2 

 رسالة الغفران والكوميديا

 االلهية
 تطبيق عملي

= = 

 = = = حي بن يقضان كروسر 2 9

 = = مصادره شعر التردبادور 2 11

 = = الف  ليلة وليلة تأثير  تأثير االدب االوربي 2 11

 = = تأثيره في القصة تأثير االدب العربي 2 12

 = = تأثيره في الرواية = 2 13

 = = تأثيره في المسرحية = 2 14

 = = تأثيره بالمقالة = 2 15

 = = نظريات حديثة االدب المقارن العربي 2 16



  
 9الصفحة 

 
  

 الحديثكل المواقع المختصة باللغة العربية واالدب  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 
 لدراسي خطة تطوير المقرر ا .13

, مع زيادة الممارسات التطبيقية النظريات االمريكيةالتعرف الى اضافة بعض االمثلة التطبيقية مع التوسع في   

 من خالل امثلة عن اآلداب المختلفة وتتبع عالقات التأثير والتأثر.

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 كلية االدابالكلية/ املعهد:      
 اللغة العربيةالقسم العلمي    :    
 91/4/1098اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغدادوزارة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم العلمي / المركز  .2

 اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 الكتاب القديم

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 نظام سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يوجد ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 19/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اللغة العربية.االطالع على اساليب الكتب القديمة التي تناولت موضوعات  -1

 ربط مادة الكتاب القديم بالحياة الواقعية، وبعلوم اللغة العربية االخرى كالنحو والصرف والبالغة...الخ -2

 

 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   - أ

 العلمية وشرحها وتوضيحها .التعرف على اساليب الكتب القديمة في عرض المادة -1أ

توظيف الكتاب القديم في التدريب العملي للطلبة على قراءة النصوص وفهمها وشرحها -2أ

 واعرابها...الخ

 ربط مادة الكتاب القديم بمواد اللغة العربية االخرى كالنحو والصرف والبالغة والعروض...الخ -3أ
  -4أ
 -5أ

 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 

 القاء المحاضرة – 1ب

 االطالع على الكتب الخاصة بالمادة – 2ب

  تدريب الطلبة على القراءة السليمة، وفن االلقاء – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة. -1
 السبورة -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1
 على الحضور.تقييم الطلبة المواظبين  -2
 االمتحان الفصلي. -3
 .كتابة بحوث في علوم اللغة العربية المختلفة. -4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ربط المادة بالواقع االجتماعي -1ج  

 تأكيد قيم المجتمع العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص.  -2ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرة. -1

 السبورة. استعمال -2



 طرائق التقييم    

 طرح اسئلة للمناقشة  -1
 االوراق البحثية. -2
 االمتحان الفصلي. -3

 

 
 

 

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية  وادبها.-1د

 العربيةتخريج  مدرسين للغة -2د

 تخريج مصححين لغويين يمكن ان يوظفوا في جميع دوائر الدولة.-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 القاء المحاضرة. -1
 استعمال السبورة. -2
 االوراق البحثية. -3

 
 طرائق التقييم          

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1
 االواق البحثية. -2
 االمتحان الفصلي. -3

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 64 الكتاب القديم AL Ob 216 الثانية

     

     

     

     

     
 



 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 بالمقرر الدراسي.متابعة كل ما يصدر من دراسات وبحوث لها عالقة  -1

 وضع منهج جديد يتناسب مع موضوع المقرر. -2

 

 

 

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

 
 تحديد الدرجة الخاصة باللغة العربية على أن ال تقل عن سبعين بالمئة لقبول الطالب في قسم اللغة العربية.  

 

 

 

 
 
 

 عن البرنامجأهم مصادر المعلومات  .14

 الكتب والمصادر القديمة والسيما كتاب )البيان والتبيين( للجاحظ. -1

 كتب الجاحظ االخرى، كالبخالء والحيوان.....الخ  -2

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 / بكالوريوسالثانية
 رمز المقرر

 

AL Ob 216 

 اسم المقرر

 الكتاب القديم 

 أساسي

 أم اختياري

 أساسي 

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

 التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغدادوزارة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .2

 الكتاب القديم اسم / رمز المقرر .3

 دكتوراه الحضور المتاحةأشكال  .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 64 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 19/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 االطالع على اساليب الكتب القديمة في تناول موضوعات اللغة العربية. -1

العربية األخرى، كالنحو والصرف والداللة ربط مادة الكتاب القديم بالحياة الواقعية ، وبعلوم اللغة  -2

 والبالغة.... الخ

 توظيف المادة في خدمة المجتمع. -3

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على اساليب الكتب القديمة في عرض المادة العلمية وشرحها وتوضيحها. -1أ
 توظيف الكتاب في تدريب الطلبة على قراءة النصوص القديمة وفهمها وتفسيرها. -2أ

 ربط الكتاب القديم بمواد اللغة العربية االخرى، كالنحو والصرف والداللة والبالغة....الخ -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القاء المحاضرة.– 1ب

 الخاصة بالمادة.االطالع على الكتب القديمة  – 2ب

 تدريب الطلبة على القراءة السليمة، وفن االلقاء. – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرة. -1
 استعمال السبورة. -2
 الورقة البحثية -3

 
 طرائق التقييم      

 طرح االسئلة للمناقشة. -1
 تقييم الطلبة المواظبين على الدوام. -2
 االوراق البحثية. -3
 الفصلي.االمتحان  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط المادة بالواقع االجتماعي. -1ج

 تأكيد قيم المجتمع العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص. -2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرة. -1
 استعمال السبورة. -2
 الورقة البحثية. -3
 طرائق التقييم    

 طرح اسئلة للمناقشة. -1
 البحثية. الورقة -2
 االمتحان الفصلي. -3

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

 الدراسات العليا والبحوث االكاديمية. -1د

 التدريس في الجامعات والمدارس الثانوية. -2د

 اعداد البرامج وكذلك العمل االذاعي والتلفازي واالعالم بشكل عام. -3د

 التصويب اللغوي للكتب والمجالت والصحف   -4د



 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعريف بالمنهج وكيفية 

واهم المصادر االختيار فيه، 

الخارجية التي سيحتاجها 

 الطالب

شرح المنهج وكيفية االختبار فيه، 

امالء اسناء بعض الكتب التي 

 سيحتاجها الطالب

 االختبارات القاء المحاضرة

2 2 
التعريف بالجاحظ )حياته، 

 مكانته العلمية، مؤلفاته...الخ(

حياة الجاحظ، مكانته العلمية، 

 مؤلفاته
= = 

3 2 

التعريف بكتاب البيان والتبيين، 

واهميته ومنهجه واسلوب 

 الجاحظ المميز في تأليفه...الخ

منهج كتاب البيان والتبيين، اسلوب 

 الجاحظ في تأليفه
= = 

 = = ما العي؟ ما الحصر؟ الِعّي والَحصر –مقدمة الكتاب  2 4

 العي والحصر 2 5

قراءة االبيات الشعرية التي تحدثت 

والحصر، وشرح عن العي 

 االبيات واعرابها.
= = 

 العي والحصر 2 6
قول بزرجمهر بن البختكان 

 الفارسي، والتعرف به.
= = 

 دعاء موسى )عليه السالم( 2 7

اآليات التي ورد فيها دعاء نبي هللا 

موسى )ع( لربه لحل العقدة التي 

 كانت في لسانه.
= = 

 دعاء موسى )عليه السالم( 2 8
اآليات مع شرحها اكمال باقي 

 واعرابها.
= = 

 دعا موسى )عليه السالم( 2 9
ما دليل استجابة هللا سبحانه وتعالى 

 دعاء نبيه موسى )ع(.
= = 

 ما نزل في البيان من قرآن 2 10
قراءة اآليات القرآنية الواردة في 

 الموضوع، وشرحها واعرابها
  

 امتحان الفصل االول 11

 من القرآنما نزال في البيان  2 12
قول ذوهمان في خزاعة وما وورد 

 فيه من ابيات شعرية
= = 

 ادب الضيافة عند العرب 2 13
حقوق القرين ، وما ورد فيه من 

 اشعار
= = 

 ادب الضيافة عند العرب 2 14

شرح االشعار، اعرابها، وما فيها 

من قضايا صرفية داللية، بالغية، 

 ...الخ
= = 

 اللسان اداة البيان 2 15

قراءة النصوص، شرحها 

واعرابها، بيان ما فيها من قضايا 

 صرفية وداللية و...الخ
= = 

 عطلة نصف السنة 16

 امراض الكالم 2 16
اهم امراض الكالم، شرحها 

 والتعريف بها.
= = 

 = = التشديق، التقعير، التقعيب ما يكره في الخطباء 2 17

 ما يكره في الخطباء 2 18

قول الرسول )ص( في ذم 

التشادق وفي بعض الثرثارين 

 المتفيقهين
= = 



 البنية التحتية  .12

 البيان والتبيين للجاحظ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب اللغة وكتب النحو  والصرف والمعجمات والتفاسير ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

  وغيرها

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 جميع  مصادر المكتبة العربية

 المواقع الخاصة باللغة العربية -1 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 المكتبة الشاملة على االنترنت -2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تطوير المفردات الخاصة بالمادة وتوسيع بعضها           

 
 

 = = الفرق بين اهل الوبر واهل المدر ما يكره في الخطباء 2 19

20 2 
معالجة لثغة الراء لدى واصل بن 

 عطاء

التعريف بواصل بن عطاء، 

 التعريف بفرقة المعتزلة
= = 

21 2 
معالجة لثغة الراء لدى واصل بن 

 عطاء

كيف عالج واصل بن عطاء 

 اللثغة التي كانت في لسانه؟
= = 

 ما تقع في اللثغة من حروف 2 22
هجاء بشار بن برد لواصل بن 

 عطاء
= = 

 = = االختالف بين اهل االمصار  اختالف لغات االمصار 2 23

 اختالف لغات االمصار 2 24
ما علق من الفاظ اعجمية في 

 اللغة العربية.
= = 

 الفصل الثاني امتحان 25

 ميل العامة الى السهل من اللغات 2 26

قراءة النصوص الخاصة 

بالموضوع، شرحها واعرابها 

وبيان ما فيها من قضايا العربية 

 االخرى.

= = 

 ميل العامة الى السهل من اللغات 2 27

اكمال قراءة النصوص وشرحها 

واعرابها وبيان ما فيها من 

قضايا صرفية وبالغية 

 وداللية... الخ

= = 

 ميل العامة الى السهل من اللغات 2 28

اكمال قراءة النصوص وشرحها 

واعرابها وبيان ما فيها من 

قضايا صرفية وبالغية 

 وداللية... الخ

= = 

 = =  مراجعة 2 29
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنا
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 غداد/ كلية اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ب المؤسسة التعليمية .1

 اللُّغة العربيَّةقسم  / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 علم الصرف/ المرحلة الثانية

 بكالوريوس آداب في اللغة العربية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 الوحدات نظام المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م1/4/8112 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي .9

نظريا وتطبيقيا، وكيفية اإلفادة منها في الحياة العملية  تعليم الطلبة قواعد الصرف في اللغة العربية. -1
 للطالب إن تهيأت لُه فرصة العمل ضمن اختصاصه.

 

 : المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ت البرنامجمخرجا  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 : االهداف المعرفية  - أ
 معرفة الطالب بالقواعد الصرفية من خالل أمثلة متداولة. -1أ
العه على كتب الصرف. -8أ   اط ِّ
  الوقوف أمام األخطاء الصرفية لدى المحدثين. -3أ
  
 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارة أدائية / مشاركة الطلبة ، وتنمية ثقتهم العلمية في أنفسهم. – 1ب 
 مهارة تطبيقية / طرح األمثلة  والسيما االستعمالية. – 8ب 
      مهارة حوارية / إبداء الرأي ضمن اإلطار العلمي للمحاضرة.  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء للمحاضرة. -1
 مناقشة وتبادل الفائدة العلمية.طريقة ال -2
 طريقة العصف الذ هني إلبقاء الحضور الفكري للطالب. -3

 طرائق التقييم      
 طريقة االختبار الشفوي اليومي. -1
 طريقة االختبار التحريري الفصلي. -8
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نية والنصوص األدبيَّة.التنمية القيمية من خالل الشواهد القرآ -1ج         
 الطرح المعلوماتي.التنمية الثقافية من خالل  -8ج
 .التنمية الفكريَّة من خالل تعليل الظواهر / الوقوف على المستعمل منها -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة إلقاء المحاضرة. -1
 طريقة العصف الذهني. -2
 القياس بين األلفاظ.طريقة  -3
 ق التقييم طرائ   

 االختبارات الشفوية والتحريرية . -1

 



  
 3الصفحة 

 
  

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

 الشخصي(.
 مهارة تأهيل الطالب علميًّا َعْبَر مناقشة األخطاء االمتحانية . -1د
 طائه اإلمالئية.مهارة عامة توجيه الطالب إلى صوابية أخ -8د
 مهارة تطوير الشخصية العلمية َعْبَر تعزيز ثقة الطالب بطروحاته ضمن محور المادة نفسها.  -3د
 مهارة تطوير لغة الطالب الفصيحة َعْبر تصويب أخطائه االستعمالية نحويًّا ولفظيًّا. -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

ز المادة ف  ي ذهن الطالب.امتحانات شفوية ُتعز 
 امتحانات تحريرية فصلية لتمكين الطالب من المادة العلمية.

 طرائق التقييم          

 .والشفوي التقييم على المادة العلمية في االمتحان التحريري -1

 .تكرار التقييمات التحريرية  درًءا  لإلخفاق ، وتركيًزا للمادة في ذهن الطالب -2

 بنية البرنامج  .11

لة المرح
 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق
 عملي     نظري      

ساعتان  علم الصرف 214ALMO الثانية 
 اسبوعيًّا

 

 

 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 رغبة الطالب في قسم اللغة العربيَّة. -1
فاق علمية ومهنيَّة له، ما يدفعه إلى تحقيق إنجازات ترغيب الطالب باالختصاص من خالل فتح آ -2

 ملحوظة.
متابعة الطلبة لتنميتهم علميًّا ومعرفيًّا ، ما يترتب عليها القبول المعتدل ألعداد الطلبة ، واالختيار   -3

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

 لمركزي.معيار القبول ا -1
 مراعاة رغبة الطالب. -2



  
 4الصفحة 

 
  

 معدله في اللغة العربية الذي ُيؤهله دخول التخصص. -3
 إجراء اختبار تحريري. -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االعتماد االكاديمي للجامعات / شبكة االنترنت

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

رات األخرى المها )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2015- 2016 214ALMO أساسي علم الصرف * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررنإ

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللُّغة العربيَّة    / المركز القسم العلمي  .2

 214ALMO اسم / رمز المقرر .3

 دوام يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

  ست ساعات أسبوعيا عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/4/8112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ًة بها . -  تعليُم الطلبةِّ األوزان الصرفيَّة االسميَّة ، لكونِّ المرحلةِّ خاصَّ
 طرائُق تثنيةِّ األسماءِّ وجمعِّها ، و تصغير األسماء والنسبِّ اليها. -
 الواردة في األسماء ، وبيان العلل الصوتية المؤدية لهذهِّ القواعد. واإلدغام واإلبدالقواعد اإلعالل  -

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
احة. والبد من الربط بينها وبين وصف المتالتعلم مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .11



  
 7الصفحة 

 
  

  األهداف المعرفية  -أ
 تعليم الطلبة طرائق وزن األسماء . -1أ
ل األمثلة المتداولة ، لأللفاظ ، من خال  طق الصحيحتعليمهم َعْبَر الوزن الصرفي طريقة الن -8أ

 والقياس عليها .
اللي . -3أ  تعليمهم الخطأ الصرفي وسببه، ومؤثره الدَّ
تمكيُن الطلبةِّ ، من خالل وزنهم الصيغ ، من معرفة جذر األلفاظ والزيادات الحاصلة عليها  -4أ

 واألثر المعنوي لها ، فضاًل عن البنيوي .
ا يؤدي إلى تغيير هة بالرياضيات ، أي تغيير حركي فيهتعليمهم أنَّ الصرف مادة علمية شبي  -5أ

قة . البِّنية  وداللتها ، فهي تعتمد الدَّ
  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكينِّ الطلبة من أمرينِّ : أحدهما أثر – 1ب
ما مقدرة الطالب على التمييز بين األبنية، وال سيما الواردة ضمن اختيار البنية في السياق ، وثانيه

 منهجه ، في سياٍق تتابعي .
ا إيراد أمثلة بحسب مقتضيات ورودها من اللهجة العامية أو الدارجة ، والتي ُتعدُّ إنحرافً  – 8ب

  .صوتًيا صرفًيا للفصيح الموزون 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
هي اللوحة ، إذ تكتب األمثلة عليها وتستنبط القواعد منها ، ثمَّ ُتقرأ على حاليا المتاحة  الطريقة الوحيدة

مسامع الطلبة نماذج من آي القرآن الكريم أو النصوص النثرية أو الشعرية ، فضاًل عن اتباع طريقة 
لحاصلة عليها أو التعليم الرياضي في بيان القاعدة تسهياًل لفهم الطالب متغيرات الكلمة والزيادات ا

 طرائق اإلعالل واإلبدال فيها .
 طرائق التقييم      

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في 
 المحاضرة السابقة ، فضاًل عن استرجاعِّ بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في موضوعاٍت أخرى ،
ر خالل الفصلينِّ الدراسيينِّ بقصدِّ تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكرًيا  واالختبار التحريري الُمتكر ِّ

 وعدم اللبس فيها .
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التنمية القيمية من خالل الشواهد القرآنية والنصوص األدبيَّة. -1ج       

 المعلوماتي.التنمية الثقافية من خالل الطرح  -8ج
 التنمية الفكريَّة من خالل تعليل الظواهر / الوقوف على المستعمل منها. -3ج



  
 8الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 

 منح الطالب فرصة التعليل الصرفي لأللفاظ . -1ج
 منح الطالب فرصة إعطاء األمثلة وال سيما المتداولة لديهم . -8ج
 ْن لم يكن صائًبا ، بقصد إعمال الذهن وعدم قولبته .منح الطالب فرصة إبداء رأيهِّ ، وا   -3ج
األخذ بالمالحظات الجادة سواء في تقسيم المادة أم في مضمونها ، بقصدِّ تطوير المادة في  -4ج   

راسيَّة .  الحق السنوات الد ِّ
 
 طرائق التقييم    

 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و  المهارات -د 
 تنمية شخصيَّة الطالب العلمية من خاللِّ تشجيعه على المشاركة العلمية ، واستنهاض الفكر . -1د
 الثناء على الطرح السليم من الطلبة بقصد بناء الثقة بالنفس وتمتينها . -8د
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 بنية المقرر .11
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 
الموضوع  طرًحا 

وتلقًيا من 
 الطلبة

الميزان الصرفي /  المعرفة والفهم 6
استذكار لمادة 
 المرحلة األولى

اختبار  نظري 
 تحريري 
 وشفوي 

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 
الموضوع  طرًحا 

وتلقًيا من 
 ةالطلب

اختبار  نظري  اإلعالل/ مع األمثلة المعرفة والفهم 6
 تحريري 
 وشفوي 

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 
الموضوع  طرًحا 

وتلقًيا من 
 الطلبة

اختبار  نظري  اإلبدال/ مع األمثلة المعرفة والفهم 6
 تحريري 
 وشفوي 

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 
الموضوع  طرًحا 

وتلقًيا من 
 الطلبة

اختبار  نظري  اإلدغام/ مع األمثلة ة والفهمالمعرف 6
 تحريري 
 وشفوي 

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 
الموضوع  طرًحا 

وتلقًيا من 
 الطلبة

اختبار  نظري  النسب / مع األمثلة المعرفة والفهم 6
 تحريري 
 وشفوي 

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 

 / مع األمثلةتصغيرال المعرفة والفهم 6
 

اختبار  نظري 
 تحريري 
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 البنية التحتية  .18
 مفردات المقرر الدراسي ضمن ُكتب الصرف، منها اعتماد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

في الفصل األول، والصرف الوافي في الفصل  الصرف الُميسر
، فضاًل عن اتماًما للمفردات المطلوبة لكال الفصلين، الثاني

ْن اختلفت  كتب الصرف األخرى لكونها تعتمد المعلومة نفسها وا 
 .، تعزيزًا للمعلومة لدى الطلبةطرائق العرض

اعتماد القرآن الكريم في إيراد األمثلة وكتب النثر والشعر 
الئم المادة المطروحة ، القديمة والحديثة وبحسب ما يُ 

: أحدهما تمكين الطالب من المادة، وثانيهما منحه لغرضينِّ 
 ثقافة معرفية .

وعرة على طلبة المراحل األوليَّة نستمد  منها متوفرة غير أنها  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 8
 التعاريف وبعض التعليالت وطرح عنواناتها على الطلبة .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
ر الدراسي لها  ال حاجة للمقر 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
ر الدراسي لها  ال حاجة للمقر 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 توفير ساعات دراسيَّة ُتمك ِّن التدريسي من اإلحاطة الدقيقة والتعليلية والتطبيقية للمادة. -1  

قريب من البيئة اللغوية االستعمالية وأكثر شمولية ، والتعريج السريع وحسب اعتماد منهج علمي   -  2

الموضوع  طرًحا 
وتلقًيا من 

 الطلبة

 وشفوي  

المدة الزمنية 
بحسب متطلبات 
الموضوع  طرًحا 

وتلقًيا من 
 الطلبة

االسم المقصور / مع  المعرفة والفهم 12
 نماذج من األمثلة

االسم المنقوص/ مع 
 األمثلة

االسم الممدود / مع 
 األمثلة

اختبار  نظري 
 تحريري 
 وشفوي 



  
 11الصفحة 

 
  

 دثر وغير مستعمل.عمَّا هو من
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب: ةالكلي   
 اللغة العربّية:    القسم العلمي    
 02/4/0228اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                              :   التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  لتاريخا                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         العميد مصادقة السيد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب/جامعة بغداد

 / المركز  علميالقسم ال .2
 سم اللغة العربيةق

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  ALGs 924المدارس النحوية/ 

 اسم الشهادة النهائية  .9
 بكالوريوسال

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 تمد  المع برنامج االعتماد .6
 البكالوريوس

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 

 تاريخ إعداد الوصف  .8
20/9/2018 

 أهداف البرنامج األكاديمي .4

 إطالع الطالب على مفردات مادّة المدارس النحويّة . أ

 

 إيجاد حالة ارتباط بين المادّة النحويّة العملية ومادّة المدارس النحوية النظريّة . ب
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رنامجبمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة أهم الشخصيات النحوية. -1أ

 معرفة أهم المذاهب والمدارس النحوية. -2أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 إلقاء المحاضرة. – 1ب

  إطالع الطالب على أهم كتب مادة المدارس النحوية – 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء المحاضرة. . أ
 السبورة. . ب

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح أسئلة للمناقشة. . أ
 منح درجات تحفيزية للطالب الدائمي الحضور. . ب
 االمتحانات اليومية. . ت
 االمتحانات الفصلية. . ث

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية الشخصيّة. -1ج         

 الثقة. غرس روح -2ج

 -3ج

 -9ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إلقاء المحاضرة. . أ
 السبورة. . ب
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 طرائق التقييم    

 طرح أسئلة للمناقشة. . أ
 منح درجات تحفيزية للطالب الدائمي الحضور. . ب
 االمتحانات اليومية. . ت
 االمتحانات الفصلية. . ث

 
 

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية. -1د

 تخريج مدرسين للغة العربية. -2د

 تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في معظم دوائر الدولة. -3د

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 إلقاء المحاضرة. . أ
 السبورة. . ب
  طرائق التقييم         

 
 طرح أسئلة للمناقشة. . أ

 منح درجات تحفيزية للطالب الدائمي الحضور. . ب
 االمتحانات اليومية. . ت
 االمتحانات الفصلية. . ث

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  199 رس النحويّةالمدا ALGs 924 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

إدخال استعمال وسائل اإليضاح الحديثة في تدريس المادّة، كالسبّورة الذكيّة، وتقنيّة البور بوينت، التطلّع إلى 

مادّة يكوُن عونًا للطلبة على كتاٍب جامعٍ لمفردات ال ل المتاحة، وكذلك السعي إلى إيجادوغيرهما ِمن الوسائ

 الوصول إلى الخطوط العاّمة للموضوع بأيسر طريقٍة.
 
 
 
 
 

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

حاكم، بل أصبح حاليًّا ال تلبّي الطموح العلمّي، ألَّن معيار التفّوق ليس هو المعيار ال معايير القبولأّن نرى 

مقبولون في قسم اللغة العربيّة هم الحاصلين على أدنى المعداّلت في المرحلة اإلعداديّة، بما ال يُتيح تطوير ال

 .الدراسة اللغويّة في القسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .19

اب )مدرسة )المدارس النحوية( للدكتورة خديجة الحديثي، و)المدارس النحوية( للدكتور شوقي ضيف، وكت

 الكوفة( للدكتور مهدي المخزومي.
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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 يرفالمعاألهداف 

 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

المدارس  ALGs 924 الرابعة/بكالوريوس

 نحويّةال
  * * *   * *   * *   * * أساسيّ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية اآلداب/جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 سم اللغة العربيةق القسم الجامعي / المركز .2

  ALGs 924المدارس النحوية/  اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .9

 الحضور اإللزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 النظام السنوي الفصل / السنة .6

 199 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/9/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .4

 طالب على مفردات مادّة المدارس النحويّةإطالع ال . ت
 إيجاد حالة ارتباط بين المادّة النحويّة العملية ومادّة المدارس النحوية النظريّة . ث

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة أهم الشخصيات النحوية. -1أ

 .معرفة أهم المذاهب والمدارس النحوية -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 إلقاء المحاضرة. – 1ب

  إطالع الطالب على أهم كتب مادة المدارس النحوية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرة. . ت
 السبورة. . ث

 طرائق التقييم      

 

 طرح أسئلة للمناقشة. . ج
 منح درجات تحفيزية للطالب الدائمي الحضور. . ح
 اليومية. االمتحانات . خ
 االمتحانات الفصلية. . د

 مهارات التفكير -ج

 إثارة مشكلة ومناقشتها. -1ج

 تكليف بعض الطالب إلقاء محاضرات مصغرة. -2ج

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية. -1د

 مدرسين للغة العربية.تخريج  -2د

    تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في معظم دوائر الدولة. -3د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 6 األول
نشأة الدراسات 

 النحويّة يف البصرة

رها يف بيئة البصرة وأث
 نشأة النحو

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 أصالة النحو العربّ  6 الثاني
الدعوات املناوئة 

 ألصالة النحو العربّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 أصالة النحو العربّ  6 الثالث
القول ابألصل اليوانينّ 

 ربّ للنحو الع

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 أصالة النحو العربّ  6 الرابع
القول ابألصل السراييّن 

 للنحو العربّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 أصالة النحو العربّ  6 الخامس
القول ابألصل الفارسّي 

 للنحو العربّ 

إلقاء 

اضرة المح

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 6 السادس
الواضعون األوائل 

 للنحو العربّ 

جهود أب األسود 
 الدؤلّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 6 السابع
الواضعون األوائل 

 للنحو العربّ 

جهود عبد هللا بن أب 
 إسحاق احلضرميّ 

إلقاء 

المحاضرة 

استعمال و

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 6 الثامن
الواضعون األوائل 

 للنحو العربّ 
 جهود أب عمر الثقفيّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 6 التاسع
الواضعون األوائل 

 للنحو العربّ 

جهود أب عمرو بن 
 العالء

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

ألسئلة طرح ا

 واالختبار

 تطّور النحو ونضجه 6 العاشر
جهود اخلليل بن أمحد 

 الفراهيديّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

طرح األسئلة 

 واالختبار
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 السبورة

الحادي 

 عشر
 جهود سيبويه تطّور النحو ونضجه 6

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 ضجهتطّور النحو ون 6 الثاني عشر
النحو يف البصرة بعد 

 سيبويه

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 جهود املربّد تطّور النحو ونضجه 6 الثالث عشر

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 النحو يف الكوفة 6 الرابع عشر
بيئة الكوفة وأثرها يف 

 نشأة النحو

إلقاء 

حاضرة الم

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

الخامس 

 عشر
 النحو يف الكوفة 6

جهود الكسائّي والفّراء 
 وثعلب

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

السادس 

 عشر
 هل مثَّة مدرسة كوفّية؟ النحو يف الكوفة 6

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 االختبارو

 النحو يف بغداد 6 السابع عشر
أعالم مدرسة بغداد 

 النحويّة

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 النحو يف بغداد 6 الثامن عشر
هل هناك مدرسة 

 بغداديّة؟

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 بو علّي الفارسيّ أ النحو يف بغداد 6 التاسع عشر
إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

 ابن جّن  النحو يف بغداد 6 العشرون
إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

الحادي 

 والعشرون
إلقاء  ابن األنباريّ  النحو يف بغداد 6

المحاضرة 

طرح األسئلة 

 ختبارواال
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

)املدارس النحوية( للدكتورة خدجية احلديثي، و)املدارس النحوية( للدكتور 
 )مدرسة الكوفة( للدكتور مهدي املخزومي.شوقي ضيف، وكتاب 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مكتبة القسم ومكتبة كلّية اآلداب واملكتبة اإللكرتونّية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ني والدراسات الميدانية ( المه
 االستشارات العلمّية، والنشر يف اجملاّلت العلمّية احملّكمة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

كتاٍب جامعٍ لمفردات المادّة يكوُن عونًا للطلبة على الوصول إلى الخطوط العاّمة  السعي إلى إيجاد

 للموضوع بأيسر طريقٍة.

واستعمال 

 السبورة

الثاني 

 والعشرون
 ابن قتيبة النحو يف بغداد 6

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

الثالث 

 والعشرون
6 

النحو يف مصر وأهّم 
 أعالمه

جهود ابن هشام 
 األنصارّي والسيوطيّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار

الرابع 

 والعشرون
 النحو يف األندلس 6

جهود ابن مضاء 
 القرطبّ 

إلقاء 

المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح األسئلة 

 واالختبار
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 يــويم العلمـــراف والتقــــهاز اإلشــــج

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد
 

 بغداد الجامعة :
 اآلدابالكلية / المعهد :

 لوريوسـ النحو العربي ـ البك اللغة العربية القسم العلمي :
 22/4/2102 تاريخ ملء الملف :

 
 

 التوقيع                التوقيع                                      
 اسم المعاون العلمي             اسم رئيس القسم                               
 التاريخ             التاريخ                                        

 
 

 الملف من قبل  دقق
 مان الجودة واألداء الجامعيضبة شع

 بة ضمان الجودة واألداء الجامعي مدير شعاسم 
 التاريخ

 التوقيع  
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 وصف البرنامج األكاديمي
 

تضبًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعليم املتوقعة يف الطالب  ققيقابا   مق إجيازايوفر وصف الربنامج األكادميي هذا 

 مربهنًا عمَّا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة ، ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد ـ المؤسسة التعليمية 0
 كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية لمي / المركزـ القسم الع 2
ــــامم األكــــاديمي  و  3 ـ اســــم البرن

 المهني
 النحو

 بكلوريوس ـ اسم الشهادة النهائية 4
 ـ النظام الدراسي : 5

 مقررات/ خرى سنوي/
 سنوي 

 الدراسة النظرية ـ برنامم االعتماد المعتمد 6
 المكتبات ـ المؤثرات الخارجية األخرى  7
 2102/ 4/  22 تاريخ إعداد الوصف  ـ 2
  ـ  هداف البرنامم األكاديمي 9
 ـ معرفة الطالب قواعد اللغة العربية 0
 ـ تمكين الطلبة من فهم الموضوعات النحوية المقرر دراستها في المرحلة الرابعة 2
 الطلبة المهارات اللغوية التي تمكنهم من التعامل مع فهم النصوص إكسابـ  3
 تمكين الطلبة على القدرة من تطبيق القواعد ومعرفة تأثيرها على معاني الكالمـ  4
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 مخرجات البرامم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: ـ 01 
   ـ األهداف المعرفية :

 . ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري لعلوم اللغة العربية 0 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم التي تؤهلهم على تحليل النصوص وفهمها .2 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في قواعد اللغة العربية للموضوعات محل الدراسة. 3 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنه من فهم العلوم األخرى . 4 
 ن الطلبة على معرفة العالقة بين النحو والعلوم األخرى ـ تمكي 5 

 ب ـ األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامم :
 ـ تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم قواعد اللغة . 0ب
 ا.ـ تمكين الطلبة من تجاوز عقدة الخوف اتجاه فهم قواعد اللغة والسيما النحوية منه 2ب
 ـ تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعامل النفسـي لديهم في عدم فهم ومعرفة قواعد اللغة. 3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها المهارات .0
 ات المدروسة نظريًا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس .ـ تطبيق الموضوع 2
 ـ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة . 3

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية وشهرية .0
 ـ امتحانات فصلية . 2
 دراسية .ـ مشاركة ألسئلة المنافسة للموضوعات ال 3
 ـ درجات للواجبات المكلف بها الطالب . 4

 األهداف الوجدانية والقيمية :ج ـ 
 ـ تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة .0ج
 ـ مهارات علمية تمكن الطالب من التواصل لحل العقد التي تحول دون فهم المادة .2ج
 قة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيًا لديه .ـ محاولة إيجاد عال 3ج
 طرائق التعليم والتعلم 
ـ تزويد الطلبـة بالموضـوعات األساسـية ض فضـال عـن الموضـوعات اإلضـافية المتعلقـة بمخرجـات التعلـيم السـابقة لحـل 0

 المشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .
 محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وادامة فهم المعلومات لديهم .ـ الطلب من الطلبة بإلقاء 2

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية .0
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 ـ امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان مدى فهم الطلبة للمادة .2
 عات الدراسية .ـ درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضو  3
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية . 4

د ـ المهــــارات العامــــة والتأهيليــــة المنقولــــة االمهــــارات األخــــرى المتعلقــــة بقابليــــة التوظيــــف والتطــــور 
 الشخصي( 

 ـ تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . 0
 ند مواجه زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .ـ تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل ع2
 ـ تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات . 3
 ـ تمكين  الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . 4

 طرائق التعلم والتعليم
 التنسيق مع القسم العلمي ولجنة العمداء. ـ محاولة وضع مناهم دراسية مناسبة إلدراك الطلبة من خالل0
 ـ المناسبة بين المناهم الدراسية وبيئة العمل ـ  ي الكلية والقسم العلمي ـ الذي قبل غيه الطلبة .2
 ـ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية ـ مؤتمرات وندوات ومحاضرات ـ . 3
 الطالع على تجاربهم .ـ دعوة بعض ذوي الخبرة من األساتذة والمختصين ل 4

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيًا .0
 ـ درجات مشاركة ألسئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية .2
 ـ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية . 3
 ـ درجات محددة للواجبات البيتية . 4

 ـ بنية البرامم  00
رمـــــز المقـــــرر  و  المرحلة الدراسية

 المساق
اســـــــــــــــــم المقـــــــــــــــــرر  و 

 المساق
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري 
  نظري  النحو ـــ الرابعة

     
     
     
     
     

 ـ التخطيط للتطور الشخصي 02
دانيـــة للمكتبـــات والمتـــاحف تنميـــة القـــدرات لـــدى الطلبـــة فـــي البحـــث والتقصـــي مـــن خـــالل الزيـــارات المي
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والمجــامع اللغويــة ض لالطــالع علــى المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومجــالت فضــاًل عــن زيــارة المواقــع 
 االلكترونية ذات الصلة .

 ـ معيار القبول اوضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية  و المعهد( 03
 العلمي  قبول مركزي / حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث

 
 
 
 
 
 
 

 ـ  هم مصادر المعلومات عن البرنامم 04
 ـ المنهم المقرر للدراسة اشرح ابن عقيل على  لفية ابن مالك( .0
 ـ المكتبات ض2
 ـ االطالع على تجارب الجامعات األخرى اعربية ض عالمية( . 3
 ـ شبكة المعلومات األنترنيت . 4
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 مخطط مهارات المنهم
 ع إشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامم الخاضعة للتقييميرجى وض

اســـــــــــــــــــــم  رمز المقرر المستوى  السنة
 المقرر

 ساســـي  م 
 اختياري 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامم
األهـــــداف المهاراتيـــــة الخاصـــــة  األهداف المعرفية

 بالبرنامم
لمهــــــــــــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة ا األهداف الوجدانية والقيمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتأهيلي
المنقولـــــــــــــــــــــــــــــــــةاالمهارات 
األخـــرى المتعلقـــة بقابليـــة 
التوظيــــــــــــــــف والتطــــــــــــــــور 

 الشخصي(

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4  3  2  0 
الفصــــل  الرابعة

األول 
 والثاني

824ALGr 
                                  ساسي النحو النحو
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 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضبًا ألهم خصـائص المقـرر ومخرجـات الـتعلم المتوقعـة مـن الطالـب تحقيقـًا 
بينهـا وبـين وصـف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى مـن فـرص الـتعلم المتاحـة ض البـد مـن الـربط 

 البرنامم .
 
 
 دادبغوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة  ـ المؤسسة التعليمية0
 كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية  ـ القسم العلمي / المركز2
 النحو 824ALGr ـ اسم / رمز المقرر3
 الكلوريوس ـ البرامم التي يدخل فيها 4
 الحضور اإللزامي ـ  شكال الحضور المتاحة 5
 النظام السنوي  الفصل / السنةـ  6
 ساعة 20 عدد الساعات الدراسية االكلي(ـ  7
 2102/ 4/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصفـ  2
 ـ  هداف المقرر 9 

   ـ إطالع الطالب على مفردات مادة النحو
 لنظرية والعملية التطبيقية  ب ـ إيجاد حالة ارتباط بين المادة النحوية ا
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 ـ مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 01
 األهداف المعرفية :

 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري لعلوم اللغة العربية . 0 
 م على تحليل النصوص وفهمها .ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم التي تؤهله2 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في قواعد اللغة العربية للموضوعات محل الدراسة. 3 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنه من فهم العلوم األخرى . 4 
 ـ تمكين الطلبة على معرفة العالقة بين النحو والعلوم األخرى  5 

 هداف المهاراتية الخاصة بالبرنامم :ب ـ األ
 ـ تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم قواعد اللغة . 0ب
 ـ تمكين الطلبة من تجاوز عقدة الخوف اتجاه فهم قواعد اللغة والسيما النحوية منها. 2ب
 مل النفسـي لديهم في عدم فهم ومعرفة قواعد اللغة.ـ تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعا 3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها المهارات .0
 .ـ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريًا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس  2
 ـ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة . 3

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية وشهرية .0
 ـ امتحانات فصلية . 2
 ـ مشاركة ألسئلة المنافسة للموضوعات الدراسية . 3
 ـ درجات للواجبات المكلف بها الطالب . 4

 ف الوجدانية والقيمية :األهداج ـ 
 ـ تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة .0ج
 ـ مهارات علمية تمكن الطالب من التواصل لحل العقد التي تحول دون فهم المادة .2ج
 ـ محاولة إيجاد عالقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيًا لديه . 3ج
 ائق التعليم والتعلمطر  
ـ تزويد الطلبـة بالموضـوعات األساسـية ض فضـال عـن الموضـوعات اإلضـافية المتعلقـة بمخرجـات التعلـيم السـابقة لحـل 0

 المشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .
 ديهم .ـ الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وادامة فهم المعلومات ل2

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية .0
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 ـ امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان مدى فهم الطلبة للمادة .2
 ـ درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضوعات الدراسية . 3
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية . 4

ات العامــــة والتأهيليــــة المنقولــــة االمهــــارات األخــــرى المتعلقــــة بقابليــــة التوظيــــف والتطــــور د ـ المهــــار 
 الشخصي( 

 ـ تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . 0
 ـ تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل عند مواجه زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .2
 جتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .ـ تمكين الطلبة من ا 3
 ـ تمكين  الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . 4
 ـ تخريم باحثين في اللغة العربية . 5
 ـ تخريم مدرسين للغة العربية . 6
 ـ تخريم مصححين لغويين يمكن  ن يعملوا في معظم دوائر الدولة .7
 

 ية المقررـ بن 00
مخرجـــــات التعلـــــيم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اســـــــم الوحـــــــدة /  و 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و دواته النداء 3 األول
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

نــــداء االســــم المفــــرد  النداء 3 الثاني
 واالسم المركب

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 عمال السبورةواست

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تـــــــــــــــابع المنــــــــــــــــادى  النداء 3 الثالث
 و حكامه

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

المنـــــادى المضـــــاف  النداء 3 الرابع
 الى ياء المتكلم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

ت  ســـــــــــــماء الزمـــــــــــــ النداء 3 الخامس
 النداء

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفها و حكامها االستغاثة 3 السادس
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفها و حكامها الندبة 3 السابع
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار
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إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و حكامه خيمالتر  3 الثامن
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و حكامه االختصاص 3 التاسع
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  االغراء والتحذير  3 العاشر
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 ختبارواال

 ســـــــــماء األفعـــــــــال  3 الحادي عشر 
 واألصوات

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نعم وبئس 3 الثاني عشر
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الثالث عشر
 الصرف

لقـــــــــاء المحاضـــــــــرة إ التعريف به
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الرابع عشر
 الصرف

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  ما يمنع لعلة واحدة
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الخامس عشر
 الصرف 

مــــــــــــا يمنــــــــــــع مــــــــــــن 
الصـــــرف لعلتـــــين / 

 الصفة

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

األســــــــئلة  طــــــــرح
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 السادس عشر
 الصرف

مــــــــــــا يمنــــــــــــع مــــــــــــن 
الصــــــــرف لعلتــــــــين/ 

 العلم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 السابع عشر 
 المضارع

مقدمـــــة عـــــن  نــــــواع 
 األفعال في العربية

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 رواالختبا

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثامن عشر 
 المضارع

ـــــــــــــــــــــع الفعـــــــــــــــــــــل  رف
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 التاسع عشر
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 العشرون 
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الحادي والعشرون 
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثاني والعشرون 
 المضارع

جــــــــــــــــــــزم الفعــــــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 سبورةواستعمال ال

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار
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اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثالث والعشرون 
 المضارع

 دوات الجـــــزم التـــــي 
 تجزم فعاًل واحداً 

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الرابع والعشرون 
 المضارع

 دوات الجـــــزم التـــــي 
 تجزم فعلين

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

رح األســــــــئلة طــــــــ
 واالختبار

مقدمـــــة عـــــن العـــــدد  العدد وكناياته 3 الخامس والعشرون 
 و نواعه

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة   نواع العدد العدد وكناياته 3 السادس والعشرون 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  كناياته د وكناياته العد 3 السابع والعشرون 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

 
 ـ البنية التحتية : 02

اشـــرح ابـــن عقيـــل علـــى  لفيـــة ابـــن مالـــك ض والنحـــو الـــوافي لعبـــاس  ـ الكتب المقررة المطلوبة0
حســـن ض وفــــي علـــم النحــــو ألمـــين علــــي الســـيدض وجــــامع الــــدروس 

 العربية لمصطفى الغالييني( 
الكتــاب لســيبويه ض والمقتضــب للمبــرد ض واألصــول فــي النحــو البــن  ـ المراجع الرئيسية االمصادر(2

 السراج .
   ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 االمجالت العلمية ض التقارير...( 
 كل ما يتعلق بكتب اللغة والنحو .

 المكتبة  نيتر ب ـ المراجع األلكترونية ض ومواقع األنت
 

 ـ خطة تطوير المقرر الدراسي :  03
تنميـــة القـــدرات لـــدى الطلبـــة فـــي البحـــث والتقصـــي مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانيـــة للمكتبـــات والمتـــاحف 
والمجــامع اللغويــة ض لالطــالع علــى المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومجــالت فضــاًل عــن زيــارة المواقــع 

 .االلكترونية ذات الصلة
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 يــويم العلمـــراف والتقــــهاز اإلشــــج

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد
 

 بغداد الجامعة :
 اآلدابالكلية / المعهد :

 لوريوسـ النحو العربي ـ البك اللغة العربية القسم العلمي :
 22/4/2102 تاريخ ملء الملف :

 
 

 التوقيع                التوقيع                                      
 اسم المعاون العلمي             اسم رئيس القسم                               
 التاريخ             التاريخ                                        

 
 

 الملف من قبل  دقق
 مان الجودة واألداء الجامعيضبة شع

 بة ضمان الجودة واألداء الجامعي مدير شعاسم 
 التاريخ

 التوقيع  
 مصادقة السيد العميد                                                              
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 وصف البرنامج األكاديمي
 

تضبًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعليم املتوقعة يف الطالب  ققيقابا   مق إجيازايوفر وصف الربنامج األكادميي هذا 

 مربهنًا عمَّا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة ، ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد ـ المؤسسة التعليمية 0
 كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية لمي / المركزـ القسم الع 2
ــــامم األكــــاديمي  و  3 ـ اســــم البرن

 المهني
 النحو

 بكلوريوس ـ اسم الشهادة النهائية 4
 ـ النظام الدراسي : 5

 مقررات/ خرى سنوي/
 سنوي 

 الدراسة النظرية ـ برنامم االعتماد المعتمد 6
 المكتبات ـ المؤثرات الخارجية األخرى  7
 2102/ 4/  22 تاريخ إعداد الوصف  ـ 2
  ـ  هداف البرنامم األكاديمي 9
 ـ معرفة الطالب قواعد اللغة العربية 0
 ـ تمكين الطلبة من فهم الموضوعات النحوية المقرر دراستها في المرحلة الرابعة 2
 الطلبة المهارات اللغوية التي تمكنهم من التعامل مع فهم النصوص إكسابـ  3
 تمكين الطلبة على القدرة من تطبيق القواعد ومعرفة تأثيرها على معاني الكالمـ  4
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 مخرجات البرامم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: ـ 01 
   ـ األهداف المعرفية :

 . ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري لعلوم اللغة العربية 0 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم التي تؤهلهم على تحليل النصوص وفهمها .2 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في قواعد اللغة العربية للموضوعات محل الدراسة. 3 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنه من فهم العلوم األخرى . 4 
 ن الطلبة على معرفة العالقة بين النحو والعلوم األخرى ـ تمكي 5 

 ب ـ األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامم :
 ـ تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم قواعد اللغة . 0ب
 ا.ـ تمكين الطلبة من تجاوز عقدة الخوف اتجاه فهم قواعد اللغة والسيما النحوية منه 2ب
 ـ تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعامل النفسـي لديهم في عدم فهم ومعرفة قواعد اللغة. 3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها المهارات .0
 ات المدروسة نظريًا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس .ـ تطبيق الموضوع 2
 ـ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة . 3

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية وشهرية .0
 ـ امتحانات فصلية . 2
 دراسية .ـ مشاركة ألسئلة المنافسة للموضوعات ال 3
 ـ درجات للواجبات المكلف بها الطالب . 4

 األهداف الوجدانية والقيمية :ج ـ 
 ـ تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة .0ج
 ـ مهارات علمية تمكن الطالب من التواصل لحل العقد التي تحول دون فهم المادة .2ج
 قة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيًا لديه .ـ محاولة إيجاد عال 3ج
 طرائق التعليم والتعلم 
ـ تزويد الطلبـة بالموضـوعات األساسـية ض فضـال عـن الموضـوعات اإلضـافية المتعلقـة بمخرجـات التعلـيم السـابقة لحـل 0

 المشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .
 محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وادامة فهم المعلومات لديهم .ـ الطلب من الطلبة بإلقاء 2

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية .0



 4 

 ـ امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان مدى فهم الطلبة للمادة .2
 عات الدراسية .ـ درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضو  3
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية . 4

د ـ المهــــارات العامــــة والتأهيليــــة المنقولــــة االمهــــارات األخــــرى المتعلقــــة بقابليــــة التوظيــــف والتطــــور 
 الشخصي( 

 ـ تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . 0
 ند مواجه زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .ـ تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل ع2
 ـ تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات . 3
 ـ تمكين  الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . 4

 طرائق التعلم والتعليم
 التنسيق مع القسم العلمي ولجنة العمداء. ـ محاولة وضع مناهم دراسية مناسبة إلدراك الطلبة من خالل0
 ـ المناسبة بين المناهم الدراسية وبيئة العمل ـ  ي الكلية والقسم العلمي ـ الذي قبل غيه الطلبة .2
 ـ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية ـ مؤتمرات وندوات ومحاضرات ـ . 3
 الطالع على تجاربهم .ـ دعوة بعض ذوي الخبرة من األساتذة والمختصين ل 4

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيًا .0
 ـ درجات مشاركة ألسئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية .2
 ـ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية . 3
 ـ درجات محددة للواجبات البيتية . 4

 ـ بنية البرامم  00
رمـــــز المقـــــرر  و  المرحلة الدراسية

 المساق
اســـــــــــــــــم المقـــــــــــــــــرر  و 

 المساق
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري 
  نظري  النحو ـــ الرابعة

     
     
     
     
     

 ـ التخطيط للتطور الشخصي 02
دانيـــة للمكتبـــات والمتـــاحف تنميـــة القـــدرات لـــدى الطلبـــة فـــي البحـــث والتقصـــي مـــن خـــالل الزيـــارات المي
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والمجــامع اللغويــة ض لالطــالع علــى المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومجــالت فضــاًل عــن زيــارة المواقــع 
 االلكترونية ذات الصلة .

 ـ معيار القبول اوضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية  و المعهد( 03
 العلمي  قبول مركزي / حسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث

 
 
 
 
 
 
 

 ـ  هم مصادر المعلومات عن البرنامم 04
 ـ المنهم المقرر للدراسة اشرح ابن عقيل على  لفية ابن مالك( .0
 ـ المكتبات ض2
 ـ االطالع على تجارب الجامعات األخرى اعربية ض عالمية( . 3
 ـ شبكة المعلومات األنترنيت . 4
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 مخطط مهارات المنهم
 ع إشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامم الخاضعة للتقييميرجى وض

اســـــــــــــــــــــم  رمز المقرر المستوى  السنة
 المقرر

 ساســـي  م 
 اختياري 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامم
األهـــــداف المهاراتيـــــة الخاصـــــة  األهداف المعرفية

 بالبرنامم
لمهــــــــــــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة ا األهداف الوجدانية والقيمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتأهيلي
المنقولـــــــــــــــــــــــــــــــــةاالمهارات 
األخـــرى المتعلقـــة بقابليـــة 
التوظيــــــــــــــــف والتطــــــــــــــــور 

 الشخصي(

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4  3  2  0 
الفصــــل  الرابعة

األول 
 والثاني

824ALGr 
                                  ساسي النحو النحو
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 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضبًا ألهم خصـائص المقـرر ومخرجـات الـتعلم المتوقعـة مـن الطالـب تحقيقـًا 
بينهـا وبـين وصـف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى مـن فـرص الـتعلم المتاحـة ض البـد مـن الـربط 

 البرنامم .
 
 
 دادغوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة ب ـ المؤسسة التعليمية0
 كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية  ـ القسم العلمي / المركز2
 النحو 824ALGr ـ اسم / رمز المقرر3
 كلوريوسبال ـ البرامم التي يدخل فيها 4
 الحضور اإللزامي ـ  شكال الحضور المتاحة 5
 النظام السنوي  الفصل / السنةـ  6
 ساعة 20 عدد الساعات الدراسية االكلي(ـ  7
 2102/ 4/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصفـ  2
 ـ  هداف المقرر 9 

   ـ إطالع الطالب على مفردات مادة النحو
 لنظرية والعملية التطبيقية  ب ـ إيجاد حالة ارتباط بين المادة النحوية ا
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 ـ مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 01
 األهداف المعرفية :

 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري لعلوم اللغة العربية . 0 
 م على تحليل النصوص وفهمها .ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم التي تؤهله2 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في قواعد اللغة العربية للموضوعات محل الدراسة. 3 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنه من فهم العلوم األخرى . 4 
 ـ تمكين الطلبة على معرفة العالقة بين النحو والعلوم األخرى  5 

 هداف المهاراتية الخاصة بالبرنامم :ب ـ األ
 ـ تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم قواعد اللغة . 0ب
 ـ تمكين الطلبة من تجاوز عقدة الخوف اتجاه فهم قواعد اللغة والسيما النحوية منها. 2ب
 مل النفسـي لديهم في عدم فهم ومعرفة قواعد اللغة.ـ تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعا 3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها المهارات .0
 .ـ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريًا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس  2
 ـ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة . 3

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية وشهرية .0
 ـ امتحانات فصلية . 2
 ـ مشاركة ألسئلة المنافسة للموضوعات الدراسية . 3
 ـ درجات للواجبات المكلف بها الطالب . 4

 ف الوجدانية والقيمية :األهداج ـ 
 ـ تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة .0ج
 ـ مهارات علمية تمكن الطالب من التواصل لحل العقد التي تحول دون فهم المادة .2ج
 ـ محاولة إيجاد عالقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيًا لديه . 3ج
 ائق التعليم والتعلمطر  
ـ تزويد الطلبـة بالموضـوعات األساسـية ض فضـال عـن الموضـوعات اإلضـافية المتعلقـة بمخرجـات التعلـيم السـابقة لحـل 0

 المشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .
 ديهم .ـ الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وادامة فهم المعلومات ل2

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية .0
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 ـ امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان مدى فهم الطلبة للمادة .2
 ـ درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضوعات الدراسية . 3
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية . 4

ات العامــــة والتأهيليــــة المنقولــــة االمهــــارات األخــــرى المتعلقــــة بقابليــــة التوظيــــف والتطــــور د ـ المهــــار 
 الشخصي( 

 ـ تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . 0
 ـ تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل عند مواجه زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .2
 جتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .ـ تمكين الطلبة من ا 3
 ـ تمكين  الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . 4
 ـ تخريم باحثين في اللغة العربية . 5
 ـ تخريم مدرسين للغة العربية . 6
 ـ تخريم مصححين لغويين يمكن  ن يعملوا في معظم دوائر الدولة .7
 

 ية المقررـ بن 00
مخرجـــــات التعلـــــيم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اســـــــم الوحـــــــدة /  و 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و دواته النداء 3 األول
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

نــــداء االســــم المفــــرد  النداء 3 الثاني
 واالسم المركب

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 عمال السبورةواست

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تـــــــــــــــابع المنــــــــــــــــادى  النداء 3 الثالث
 و حكامه

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

المنـــــادى المضـــــاف  النداء 3 الرابع
 الى ياء المتكلم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

ت  ســـــــــــــماء الزمـــــــــــــ النداء 3 الخامس
 النداء

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفها و حكامها االستغاثة 3 السادس
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفها و حكامها الندبة 3 السابع
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار
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إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و حكامه خيمالتر  3 الثامن
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و حكامه االختصاص 3 التاسع
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  االغراء والتحذير  3 العاشر
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 ختبارواال

 ســـــــــماء األفعـــــــــال  3 الحادي عشر 
 واألصوات

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نعم وبئس 3 الثاني عشر
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الثالث عشر
 الصرف

لقـــــــــاء المحاضـــــــــرة إ التعريف به
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الرابع عشر
 الصرف

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  ما يمنع لعلة واحدة
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الخامس عشر
 الصرف 

مــــــــــــا يمنــــــــــــع مــــــــــــن 
الصـــــرف لعلتـــــين / 

 الصفة

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

األســــــــئلة  طــــــــرح
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 السادس عشر
 الصرف

مــــــــــــا يمنــــــــــــع مــــــــــــن 
الصــــــــرف لعلتــــــــين/ 

 العلم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 السابع عشر 
 المضارع

مقدمـــــة عـــــن  نــــــواع 
 األفعال في العربية

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 رواالختبا

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثامن عشر 
 المضارع

ـــــــــــــــــــــع الفعـــــــــــــــــــــل  رف
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 التاسع عشر
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 العشرون 
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الحادي والعشرون 
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثاني والعشرون 
 المضارع

جــــــــــــــــــــزم الفعــــــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 سبورةواستعمال ال

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار
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اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثالث والعشرون 
 المضارع

 دوات الجـــــزم التـــــي 
 تجزم فعاًل واحداً 

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الرابع والعشرون 
 المضارع

 دوات الجـــــزم التـــــي 
 تجزم فعلين

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

رح األســــــــئلة طــــــــ
 واالختبار

مقدمـــــة عـــــن العـــــدد  العدد وكناياته 3 الخامس والعشرون 
 و نواعه

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة   نواع العدد العدد وكناياته 3 السادس والعشرون 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  كناياته د وكناياته العد 3 السابع والعشرون 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

 
 ـ البنية التحتية : 02

اشـــرح ابـــن عقيـــل علـــى  لفيـــة ابـــن مالـــك ض والنحـــو الـــوافي لعبـــاس  ـ الكتب المقررة المطلوبة0
حســـن ض وفــــي علـــم النحــــو ألمـــين علــــي الســـيدض وجــــامع الــــدروس 

 العربية لمصطفى الغالييني( 
الكتــاب لســيبويه ض والمقتضــب للمبــرد ض واألصــول فــي النحــو البــن  ـ المراجع الرئيسية االمصادر(2

 السراج .
   ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 االمجالت العلمية ض التقارير...( 
 كل ما يتعلق بكتب اللغة والنحو .

 المكتبة  نيتر ب ـ المراجع األلكترونية ض ومواقع األنت
 

 ـ خطة تطوير المقرر الدراسي :  03
تنميـــة القـــدرات لـــدى الطلبـــة فـــي البحـــث والتقصـــي مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانيـــة للمكتبـــات والمتـــاحف 
والمجــامع اللغويــة ض لالطــالع علــى المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومجــالت فضــاًل عــن زيــارة المواقــع 

 .االلكترونية ذات الصلة
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 يــويم العلمـــراف والتقــــهاز اإلشــــج

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد
 

 بغداد الجامعة :
 اآلدابالكلية / المعهد :

 لوريوسـ النحو العربي ـ البك اللغة العربية القسم العلمي :
 22/4/2102 تاريخ ملء الملف :

 
 

 التوقيع                التوقيع                                      
 اسم المعاون العلمي             اسم رئيس القسم                               
 التاريخ             التاريخ                                        

 
 

 الملف من قبل  دقق
 مان الجودة واألداء الجامعيضبة شع

 بة ضمان الجودة واألداء الجامعي مدير شعاسم 
 التاريخ

 التوقيع  
 مصادقة السيد العميد                                                              
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 وصف البرنامج األكاديمي
 

تضبًا ألهم خصائص الربنامج وخمرجات التعليم املتوقعة يف الطالب  ققيقابا   مق إجيازايوفر وصف الربنامج األكادميي هذا 

 مربهنًا عمَّا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة ، ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربنامج 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد ـ المؤسسة التعليمية 0
 كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية لمي / المركزـ القسم الع 2
ــــامم األكــــاديمي  و  3 ـ اســــم البرن

 المهني
 النحو

 بكلوريوس ـ اسم الشهادة النهائية 4
 ـ النظام الدراسي : 5

 مقررات/ خرى سنوي/
 سنوي 

 الدراسة النظرية ـ برنامم االعتماد المعتمد 6
 المكتبات ـ المؤثرات الخارجية األخرى  7
 2102/ 4/  22 تاريخ إعداد الوصف  ـ 2
  ـ  هداف البرنامم األكاديمي 9
 ـ معرفة الطالب قواعد اللغة العربية 0
 ـ تمكين الطلبة من فهم الموضوعات النحوية المقرر دراستها في المرحلة الرابعة 2
 الطلبة المهارات اللغوية التي تمكنهم من التعامل مع فهم النصوص إكسابـ  3
 تمكين الطلبة على القدرة من تطبيق القواعد ومعرفة تأثيرها على معاني الكالمـ  4
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 مخرجات البرامم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: ـ 01 
   ـ األهداف المعرفية :

 . ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري لعلوم اللغة العربية 0 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم التي تؤهلهم على تحليل النصوص وفهمها .2 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في قواعد اللغة العربية للموضوعات محل الدراسة. 3 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنه من فهم العلوم األخرى . 4 
 ن الطلبة على معرفة العالقة بين النحو والعلوم األخرى ـ تمكي 5 

 ب ـ األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامم :
 ـ تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم قواعد اللغة . 0ب
 ا.ـ تمكين الطلبة من تجاوز عقدة الخوف اتجاه فهم قواعد اللغة والسيما النحوية منه 2ب
 ـ تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعامل النفسـي لديهم في عدم فهم ومعرفة قواعد اللغة. 3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها المهارات .0
 ات المدروسة نظريًا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس .ـ تطبيق الموضوع 2
 ـ الطلب من الطلبة مراجعة المكتبة لالطالع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة . 3

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية وشهرية .0
 ـ امتحانات فصلية . 2
 دراسية .ـ مشاركة ألسئلة المنافسة للموضوعات ال 3
 ـ درجات للواجبات المكلف بها الطالب . 4

 األهداف الوجدانية والقيمية :ج ـ 
 ـ تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة .0ج
 ـ مهارات علمية تمكن الطالب من التواصل لحل العقد التي تحول دون فهم المادة .2ج
 قة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيًا لديه .ـ محاولة إيجاد عال 3ج
 طرائق التعليم والتعلم 
ـ تزويد الطلبـة بالموضـوعات األساسـية ض فضـال عـن الموضـوعات اإلضـافية المتعلقـة بمخرجـات التعلـيم السـابقة لحـل 0

 المشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .
 محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وادامة فهم المعلومات لديهم .ـ الطلب من الطلبة بإلقاء 2

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية .0
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 ـ امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان مدى فهم الطلبة للمادة .2
 عات الدراسية .ـ درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضو  3
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية . 4

د ـ المهــــارات العامــــة والتأهيليــــة المنقولــــة االمهــــارات األخــــرى المتعلقــــة بقابليــــة التوظيــــف والتطــــور 
 الشخصي( 

 ـ تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . 0
 ند مواجه زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .ـ تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل ع2
 ـ تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات . 3
 ـ تمكين  الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . 4

 طرائق التعلم والتعليم
 التنسيق مع القسم العلمي ولجنة العمداء. ـ محاولة وضع مناهم دراسية مناسبة إلدراك الطلبة من خالل0
 ـ المناسبة بين المناهم الدراسية وبيئة العمل ـ  ي الكلية والقسم العلمي ـ الذي قبل غيه الطلبة .2
 ـ حث الطلبة على المشاركة بالمحافل العلمية ـ مؤتمرات وندوات ومحاضرات ـ . 3
 الطالع على تجاربهم .ـ دعوة بعض ذوي الخبرة من األساتذة والمختصين ل 4

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيًا .0
 ـ درجات مشاركة ألسئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية .2
 ـ تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية . 3
 ـ درجات محددة للواجبات البيتية . 4

 ـ بنية البرامم  00
رمـــــز المقـــــرر  و  المرحلة الدراسية

 المساق
اســـــــــــــــــم المقـــــــــــــــــرر  و 

 المساق
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري 
  نظري  النحو 824ALGr الرابعة

     
     
     
     
     

 ـ التخطيط للتطور الشخصي 02
الميدانيـــة للمكتبـــات والمتـــاحف تنميـــة القـــدرات لـــدى الطلبـــة فـــي البحـــث والتقصـــي مـــن خـــالل الزيـــارات 
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والمجــامع اللغويــة ض لالطــالع علــى المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومجــالت فضــاًل عــن زيــارة المواقــع 
 االلكترونية ذات الصلة .

 ـ معيار القبول اوضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية  و المعهد( 03
 لبحث العلمي قبول مركزي / حسب متطلبات وزارة التعليم العالي وا

 
 
 
 
 
 
 

 ـ  هم مصادر المعلومات عن البرنامم 04
 ـ المنهم المقرر للدراسة اشرح ابن عقيل على  لفية ابن مالك( .0
 ـ المكتبات ض2
 ـ االطالع على تجارب الجامعات األخرى اعربية ض عالمية( . 3
 ـ شبكة المعلومات األنترنيت . 4
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 مخطط مهارات المنهم
 ى وضع إشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامم الخاضعة للتقييميرج

اســـــــــــــــــــــم  رمز المقرر المستوى  السنة
 المقرر

 ساســــي  م 
 اختياري 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامم
األهـــــداف المهاراتيـــــة الخاصـــــة  األهداف المعرفية

 بالبرنامم
المهــــــــــــــــــــارات العامــــــــــــــــــــة  يةاألهداف الوجدانية والقيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتأهيلي
المنقولـــــــــــــــــــــــــــــــــةاالمهارات 
األخـــرى المتعلقـــة بقابليـــة 
التوظيــــــــــــــــف والتطــــــــــــــــور 

 الشخصي(

 4د 3د 2د 0د 4ج 3ج 2ج 0ج 4ب 3ب 2ب 0ب 4  3  2  0 
الفصــــل  الرابعة

األول 
 والثاني

824ALGr ساسي النحو                                  
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 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضبًا ألهم خصـائص المقـرر ومخرجـات الـتعلم المتوقعـة مـن الطالـب تحقيقـًا 
نهـا وبـين وصـف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى مـن فـرص الـتعلم المتاحـة ض البـد مـن الـربط بي

 البرنامم .
 
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بفداد ـ المؤسسة التعليمية0
 كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية  ـ القسم العلمي / المركز2
 النحو 824ALGr ـ اسم / رمز المقرر3
 كلوريوسبال ـ البرامم التي يدخل فيها 4
 الحضور اإللزامي ـ  شكال الحضور المتاحة 5
 النظام السنوي  الفصل / السنةـ  6
 ساعة 20 عدد الساعات الدراسية االكلي(ـ  7
 2102/ 4/ 22 تاريخ إعداد هذا الوصفـ  2
 ـ  هداف المقرر 9 

   ـ إطالع الطالب على مفردات مادة النحو
 ة  ب ـ إيجاد حالة ارتباط بين المادة النحوية النظرية والعملية التطبيقي
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 ـ مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 01
 األهداف المعرفية :

 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في اإلطار الفكري لعلوم اللغة العربية . 0 
 ا .ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم التي تؤهلهم على تحليل النصوص وفهمه2 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة في قواعد اللغة العربية للموضوعات محل الدراسة. 3 
 ـ تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة التي تمكنه من فهم العلوم األخرى . 4 
 ـ تمكين الطلبة على معرفة العالقة بين النحو والعلوم األخرى  5 

 بالبرنامم :ب ـ األهداف المهاراتية الخاصة 
 ـ تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تمنعهم من فهم قواعد اللغة . 0ب
 ـ تمكين الطلبة من تجاوز عقدة الخوف اتجاه فهم قواعد اللغة والسيما النحوية منها. 2ب
 فهم ومعرفة قواعد اللغة.ـ تمكين الطلبة من حل المشاكل والصعوبات المرتبطة بالعامل النفسـي لديهم في عدم  3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 ـ تزويد الطلبة بالقواعد األساسية والموضوعات اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن ضمنها المهارات .0
 ـ تطبيق الموضوعات المدروسة نظريًا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس . 2
 اجعة المكتبة لالطالع على المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات المادة .ـ الطلب من الطلبة مر  3

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية وشهرية .0
 ـ امتحانات فصلية . 2
 ـ مشاركة ألسئلة المنافسة للموضوعات الدراسية . 3
 ـ درجات للواجبات المكلف بها الطالب . 4

 األهداف الوجدانية والقيمية :ج ـ 
 ـ تمكين الطلبة من التواصل واالستمرار بينهم وبين موضوعات المادة المدروسة .0ج
 ـ مهارات علمية تمكن الطالب من التواصل لحل العقد التي تحول دون فهم المادة .2ج
 ـ محاولة إيجاد عالقة بين الطالب والمادة تجعل المادة مقبولة نفسيًا لديه . 3ج
 طرائق التعليم والتعلم 
زويد الطلبـة بالموضـوعات األساسـية ض فضـال عـن الموضـوعات اإلضـافية المتعلقـة بمخرجـات التعلـيم السـابقة لحـل ـ ت0

 المشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .
 ـ الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية لزرع الثقة في نفوسهم وادامة فهم المعلومات لديهم .2

 طرائق التقييم
 ـ امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية .0
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 ـ امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان مدى فهم الطلبة للمادة .2
 ـ درجات مشاركة ألسئلة المناقشة للموضوعات الدراسية . 3
 ـ وضع درجات للواجبات البيتية . 4

نقولــــة االمهــــارات األخــــرى المتعلقــــة بقابليــــة التوظيــــف والتطــــور د ـ المهــــارات العامــــة والتأهيليــــة الم
 الشخصي( 

 ـ تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . 0
 ـ تمكين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل عند مواجه زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .2
 ية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .ـ تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيق 3
 ـ تمكين  الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . 4
 ـ تخريم باحثين في اللغة العربية . 5
 ـ تخريم مدرسين للغة العربية . 6
 ـ تخريم مصححين لغويين يمكن  ن يعملوا في معظم دوائر الدولة .7
 

 ـ بنية المقرر 00
مخرجـــــات التعلـــــيم  اتالساع األسبوع

 المطلوبة
اســـــــم الوحـــــــدة /  و 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و دواته النداء 3 األول
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

نــــداء االســــم المفــــرد  النداء 3 الثاني
 واالسم المركب

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

 طــــــــرح األســــــــئلة
 واالختبار

تـــــــــــــــابع المنــــــــــــــــادى  النداء 3 الثالث
 و حكامه

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

المنـــــادى المضـــــاف  النداء 3 الرابع
 الى ياء المتكلم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

 ســـــــــــــماء الزمـــــــــــــت  النداء 3 الخامس
 النداء

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفها و حكامها االستغاثة 3 السادس
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفها و حكامها الندبة 3 السابع
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار
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المحاضـــــــــرة  إلقـــــــــاء تعريفه و حكامه الترخيم 3 الثامن
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  تعريفه و حكامه االختصاص 3 التاسع
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  االغراء والتحذير  3 العاشر
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اء األفعـــــــــال  ســـــــــم 3 الحادي عشر 
 واألصوات

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

تعريفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نعم وبئس 3 الثاني عشر
 و حكامهما

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الثالث عشر
 الصرف

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  التعريف به
 لسبورةواستعمال ا

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الرابع عشر
 الصرف

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة  ما يمنع لعلة واحدة
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 الخامس عشر
 الصرف 

مــــــــــــا يمنــــــــــــع مــــــــــــن 
الصـــــرف لعلتـــــين / 

 الصفة

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

الممنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  3 دس عشرالسا
 الصرف

مــــــــــــا يمنــــــــــــع مــــــــــــن 
الصــــــــرف لعلتــــــــين/ 

 العلم

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 السابع عشر 
 المضارع

مقدمـــــة عـــــن  نــــــواع 
 األفعال في العربية

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

لفعـــــــــــــل اعـــــــــــــراب ا 3 الثامن عشر 
 المضارع

ـــــــــــــــــــــع الفعـــــــــــــــــــــل  رف
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 التاسع عشر
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 العشرون 
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 استعمال السبورةو 

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الحادي والعشرون 
 المضارع

نصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثاني والعشرون 
 المضارع

جــــــــــــــــــــزم الفعــــــــــــــــــــل 
 المضارع

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 بارواالخت
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اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الثالث والعشرون 
 المضارع

 دوات الجـــــزم التـــــي 
 تجزم فعاًل واحداً 

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

اعـــــــــــــراب الفعـــــــــــــل  3 الرابع والعشرون 
 المضارع

 دوات الجـــــزم التـــــي 
 تجزم فعلين

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

مقدمـــــة عـــــن العـــــدد  العدد وكناياته 3 خامس والعشرون ال
 و نواعه

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

إلقـــــــــاء المحاضـــــــــرة   نواع العدد العدد وكناياته 3 السادس والعشرون 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

ء المحاضـــــــــرة إلقـــــــــا كناياته العدد وكناياته  3 السابع والعشرون 
 واستعمال السبورة

طــــــــرح األســــــــئلة 
 واالختبار

 
 ـ البنية التحتية : 02

اشـــرح ابـــن عقيـــل علـــى  لفيـــة ابـــن مالـــك ض والنحـــو الـــوافي لعبـــاس  ـ الكتب المقررة المطلوبة0
حســـن ض وفــــي علـــم النحــــو ألمـــين علــــي الســـيدض وجــــامع الــــدروس 

 العربية لمصطفى الغالييني( 
الكتــاب لســيبويه ض والمقتضــب للمبــرد ض واألصــول فــي النحــو البــن  لمصادر(ـ المراجع الرئيسية اا2

 السراج .
   ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 االمجالت العلمية ض التقارير...( 
 كل ما يتعلق بكتب اللغة والنحو .

 المكتبة  نيتر ب ـ المراجع األلكترونية ض ومواقع األنت
 

 سي : ـ خطة تطوير المقرر الدرا 03
تنميـــة القـــدرات لـــدى الطلبـــة فـــي البحـــث والتقصـــي مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانيـــة للمكتبـــات والمتـــاحف 
والمجــامع اللغويــة ض لالطــالع علــى المصــادر والمراجــع مــن كتــب ومجــالت فضــاًل عــن زيــارة المواقــع 

 .االلكترونية ذات الصلة
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللُّغة العربيَّة:    القسم العلمي    
 /2018/4  01 اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.د.حممود عبدالواحد حممود : املعاون العلمي سما                        عماد دمحم البخيتاوي  .أ.م.د  : رئيس القسم سما   
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 :دقـق امللف من قبل     
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
من الفرص المتاحة . ويصاحبه  من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 اللُّغة العربيَّة / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 البكالوريوس

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي 

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 /2018/4 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الجانب السلبي للمدّ  تنشئة جيل واٍع بقدر ما بلغته األم )اللُّغة العربيَّة(، بهدف الحّد بقدٍر أو بآخر من -1
 .المتنوَّع  الثقافي

 تنمية  قدرات الطالب البحثيَّة والتطبيقيَّة ، عن طريق فتح مساحات ذهنية وفكرية أمامه. -2
 النهوض بإمكانات الطالب لفتح آفاق مهنية أمامه قد ال تقف عند حدود التعليم. -3
 حديث.وصل المخرجات التأليفية القديمة بالحديثة ، وبيان المّد االستعمالي للمنهج ال -4
 

 : المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 : االهداف المعرفية  - أ
     إفهام الطالب ، وزيادة معرفته التراكمّية.   -0أ
 توضيح استراتيجية العمل اليومّية والسنويَّة.   -2أ
 بيان ُأسس التقويم المعرفي للطالب .   -3أ
 .ئلة تنهض بمعلوماته ، وتوضيح أهمية األسئلة الفكرّيةتطبيع الطالب على أس   -4أ
 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارة أدائية / مشاركة الطلبة ، وتنمية ثقتهم العلمية في أنفسهم. – 0ب 
 مهارة تطبيقية / طرح األمثلة  والسيما االستعمالية. – 2ب 
      اإلطار العلمي للمحاضرة. مهارة حوارية / إبداء الرأي ضمن  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء للمحاضرة. -1
 طريقة المناقشة وتبادل الفائدة العلمية. -2
 طريقة العصف الّذهني إلبقاء الحضور الفكري للطالب. -3

 طرائق التقييم      
 طريقة تقييم مدركات الطالب َعْبر هيئته الوجهية. -1
 طريقة تتبع إنجازه العلمي . -2
 طريقة االختبار الشفوي اليومي. -3
 طريقة االختبار التحريري الفصلي. -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التنمية القيمية من خالل الشواهد القرآنية والنصوص األدبيَّة. -0ج         
 الطرح المعلوماتي.التنمية الثقافية من خالل  -2ج
 .الوقوف على المستعمل منهاو مية الفكريَّة من خالل تعليل الظواهر / التن -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة إلقاء المحاضرة. -1
 طريقة العصف الذهني. -2
 طريقة استعمال المعجم العربي. -3
 .الموازنة بين المصادر  طريقة  -4
 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    
 

 حريرية .االختبارات الشفوية والت -1
 االمتحانات التحريرية. -2

 

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

 الشخصي(.
 مهارة تأهيل الطالب علميًّا َعْبَر مناقشة األخطاء االمتحانية . -0د
 ة.مهارة عامة توجيه الطالب إلى صوابية أخطائه اإلمالئي -2د
 مهارة تطوير الشخصية العلمية َعْبَر تعزيز ثقة الطالب بطروحاته ضمن محور المادة نفسها.  -3د
 مهارة تطوير لغة الطالب الفصيحة َعْبر تصويب أخطائه االستعمالية نحويًّا ولفظيًّا. -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة إلقاء المحاضرة. - -1
 لذهني.طريقة العصف ا -2
 طريقة استعمال المعجم العربي. -3
 .موازنة بين المصادر طريقة ال -4

 طرائق التقييم          

 التقييم على المادة العلمية في االمتحان التحريري. -1

 .تكرار التقييمات التحريرية  درًءا  لإلخفاق ، وتركيًزا للمادة في ذهن الطالب -2

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 
 اسية الدر 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق
 عملي     نظري      

ثالث ساعات  البالغة  AL Rh 106 ولى اال 
 اسبوعيا 

 

 

 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 رغبة الطالب في قسم اللغة العربيَّة. -1
علمية ومهنيَّة له، ما يدفعه إلى تحقيق إنجازات ترغيب الطالب باالختصاص من خالل فتح آفاق  -2



  
 4الصفحة 

 
  

 ملحوظة.
متابعة الطلبة لتنميتهم علميًّا ومعرفيًّا ، ما يترتب عليها القبول المعتدل ألعداد الطلبة ، واالختيار   -3

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

 زي.معيار القبول المرك -1
 مراعاة رغبة الطالب. -2
 معدله في اللغة العربية الذي ُيؤهله دخول التخصص. -3
 إجراء اختبار تحريري. -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االعتماد االكاديمي للجامعات / شبكة االنترنت

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
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

/20172118 AL Rh 106  أساسي البالغة * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللُّغة العربيَّة    / المركز القسم العلمي  .2

              AL Rh 106   / بالغة اول  اسم / رمز المقرر .3

 دوام يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 تسع ساعات اسبوعيا  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 01/4/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ب العربية وتحسس على استيعاب تراكي علم المعاني ( وفهمها مما يساعده تعريف الطالب بفنون البالغة )  

 الفروق الدقيقة فيها لكشف مواطن الجمال في القرآن الكريم والنصوص اآلدبية
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهنًا عما إذ

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .01



  
 7الصفحة 

 
  

  األهداف المعرفية  -أ

 معرفة المراحل التاريخية للبالغة والتفريق بينها وبين الفصاحة  -1

 غية والتمييز بينها فهم االساليب والتركيب البال -2

 استعمال التقنيات االلكترونية لمتابعة المصادر والمراجع  -3

 

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 
تاثر الفن  إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكيِن الطلبة من أمريِن : أحدهما  – 0

 . واذكاء احساسه  التذوق  طالب على ، وثانيهما مقدرة ال البالغي بالسياق 
 .  تربية مهارات النقد لديه والقدرة على المفاضلة  - 2

 
 
  
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 شرح مفردات المادة نظريا وتتبع النماذج موضحة ومدونة على اللوحة  -

 

 الدروس التطبيقية التي تضع الطالب على  طريق الفهم الصحيح -

 

 
 ق التقييم طرائ     

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في 
المحاضرة السابقة ، فضاًل عن استرجاِع بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في موضوعاٍت أخرى ، 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن  بقصِد تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكرًيا واالختبار التحريري الُمتكرِّ
 وعدم اللبس فيها .

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التنمية القيمية من خالل الشواهد القرآنية والنصوص األدبيَّة. -0       

 التنمية الثقافية من خالل الطرح المعلوماتي. -2
     هر / الوقوف على المستعمل منها.التنمية الفكريَّة من خالل تعليل الظوا -3      

 التفكير بما وراء القاعدة من معان ٍ في النصوص وإيحاءات . - 4      
ْن لم يكن صائًبا ، بقصد إعمال الذهن وعدم قولبته . -5  منح الطالب فرصة إبداء رأيِه ، وا 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 

     
 طرائق التقييم    

ة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في الطريقة الوحيد
المحاضرة السابقة ، فضاًل عن استرجاِع بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في موضوعاٍت أخرى ، 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن بقصِد تسهيل فهم الطالب الم ادة وخزنها فكرًيا واالختبار التحريري الُمتكرِّ
 وعدم اللبس فيها .

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

 تنمية شخصيَّة الطالب العلمية من خالِل تشجيعه على المشاركة العلمية ، واستنهاض الفكر . -0د
 من الطلبة بقصد بناء الثقة بالنفس وتمتينها .الثناء على الطرح السليم  -2د
   



  
 9الصفحة 

 
  

 لتطبيق , د . أمحد مطلوب و د . حسن البصري ,  البالغة وا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
وجواهر البالغة , أمحد اهلامشي , واإليضاح يف علوم البالغة , اخلطيب 
 القزويين , ومجلة من املصادر واملراجع البالغية حبسب مفردات املنهج .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ،.... المجالت العلمية ، التقارير ) 
 ال حاجة للمقّرر الدراسي لها

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 تصّفح املواقع االلكرتونية لتطوير املقرر السنوي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .02
 توفير ساعات دراسيَّة ُتمكِّن التدريسي من اإلحاطة الدقيقة والتعليلية والتطبيقية للمادة. -0  
 قامة احملاضرات لرفع مستوى الطلبة , والسعي إىل استضافة أساتذة وابحثني يف البالغةإ -2
 

 بنية المقرر .00
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الفهم والمعرفة  3 االول 
 الفصاحة والبالغة

الشرح 

واستعمال 

 اللوحة
 اجراء مسابقات 

  نظري نظرية النظم فة الفهم والمعر  3 الثاني 

 الفهم والمعرفة  3 الثالث 
 نظري الخبر واالنشاء

تكليف الطالب 

بشواهد 

ومناقشتها على 

 اللوحة

الفهم والمعرفة  3 الرابع 
 والتطبيق 

 التقديم والتاخير
الشرح 

واستعمال 

 اللوحة

االختبارات 

 الشفوية 

الفهم والمعرفة  3 الخامس 
 الفصل والوصل والتطبيق 

شرح ال

واستعمال 

 اللوحة

االختبارات 

 –التحريرية 

اختباران لكل 

 فصل

الفهم والمعرفة  3 السادس 
 والتطبيق 

 القصر
الشرح 

واستعمال 

 اللوحة

 

الفهم والمعرفة  3 السابع 
 والتطبيق 

االيجاز واالطناب 

 والمساواة

الشرح 

واستعمال 

 اللوحةا
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللُّغة العربيَّة:    القسم العلمي    
 /2018/4  01 اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.د.حممود عبدالواحد حممود : املعاون العلمي سما                        عماد دمحم البخيتاوي  .أ.م.د  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
  

 
                                                                            

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
من الفرص المتاحة . ويصاحبه  من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 اللُّغة العربيَّة / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 البكالوريوس

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي 

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 /2018/4 01 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الجانب السلبي للمدّ  تنشئة جيل واٍع بقدر ما بلغته األم )اللُّغة العربيَّة(، بهدف الحّد بقدٍر أو بآخر من -1
 .المتنوَّع  الثقافي

 تنمية  قدرات الطالب البحثيَّة والتطبيقيَّة ، عن طريق فتح مساحات ذهنية وفكرية أمامه. -2
 النهوض بإمكانات الطالب لفتح آفاق مهنية أمامه قد ال تقف عند حدود التعليم. -3
 حديث.وصل المخرجات التأليفية القديمة بالحديثة ، وبيان المّد االستعمالي للمنهج ال -4
 

 : المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 : االهداف المعرفية  - أ
     إفهام الطالب ، وزيادة معرفته التراكمّية.   -0أ
 توضيح استراتيجية العمل اليومّية والسنويَّة.   -2أ
 بيان ُأسس التقويم المعرفي للطالب .   -3أ
 .ئلة تنهض بمعلوماته ، وتوضيح أهمية األسئلة الفكرّيةتطبيع الطالب على أس   -4أ
 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارة أدائية / مشاركة الطلبة ، وتنمية ثقتهم العلمية في أنفسهم. – 0ب 
 مهارة تطبيقية / طرح األمثلة  والسيما االستعمالية. – 2ب 
      اإلطار العلمي للمحاضرة. مهارة حوارية / إبداء الرأي ضمن  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء للمحاضرة. -1
 طريقة المناقشة وتبادل الفائدة العلمية. -2
 طريقة العصف الّذهني إلبقاء الحضور الفكري للطالب. -3

 طرائق التقييم      
 طريقة تقييم مدركات الطالب َعْبر هيئته الوجهية. -1
 طريقة تتبع إنجازه العلمي . -2
 طريقة االختبار الشفوي اليومي. -3
 طريقة االختبار التحريري الفصلي. -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التنمية القيمية من خالل الشواهد القرآنية والنصوص األدبيَّة. -0ج         
 الطرح المعلوماتي.التنمية الثقافية من خالل  -2ج
 .الوقوف على المستعمل منهاو مية الفكريَّة من خالل تعليل الظواهر / التن -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة إلقاء المحاضرة. -1
 طريقة العصف الذهني. -2
 طريقة استعمال المعجم العربي. -3
 .الموازنة بين المصادر  طريقة  -4
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 طرائق التقييم    
 

 حريرية .االختبارات الشفوية والت -1
 االمتحانات التحريرية. -2

 

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

 الشخصي(.
 مهارة تأهيل الطالب علميًّا َعْبَر مناقشة األخطاء االمتحانية . -0د
 ة.مهارة عامة توجيه الطالب إلى صوابية أخطائه اإلمالئي -2د
 مهارة تطوير الشخصية العلمية َعْبَر تعزيز ثقة الطالب بطروحاته ضمن محور المادة نفسها.  -3د
 مهارة تطوير لغة الطالب الفصيحة َعْبر تصويب أخطائه االستعمالية نحويًّا ولفظيًّا. -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة إلقاء المحاضرة. - -1
 لذهني.طريقة العصف ا -2
 طريقة استعمال المعجم العربي. -3
 .موازنة بين المصادر طريقة ال -4

 طرائق التقييم          

 التقييم على المادة العلمية في االمتحان التحريري. -1

 .تكرار التقييمات التحريرية  درًءا  لإلخفاق ، وتركيًزا للمادة في ذهن الطالب -2

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 
 اسية الدر 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق
 عملي     نظري      

ثالث ساعات  البالغة  AL Rh 106 ولى اال 
 اسبوعيا 

 

 

 للتطور الشخصي التخطيط  .12

 رغبة الطالب في قسم اللغة العربيَّة. -1
علمية ومهنيَّة له، ما يدفعه إلى تحقيق إنجازات ترغيب الطالب باالختصاص من خالل فتح آفاق  -2
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 ملحوظة.
متابعة الطلبة لتنميتهم علميًّا ومعرفيًّا ، ما يترتب عليها القبول المعتدل ألعداد الطلبة ، واالختيار   -3

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

 زي.معيار القبول المرك -1
 مراعاة رغبة الطالب. -2
 معدله في اللغة العربية الذي ُيؤهله دخول التخصص. -3
 إجراء اختبار تحريري. -4

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االعتماد االكاديمي للجامعات / شبكة االنترنت
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
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

/20172118 AL Rh 106  أساسي البالغة * * * * * * * * * * * * * * * * 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللُّغة العربيَّة    / المركز القسم العلمي  .2

              AL Rh 106   / بالغة اول  اسم / رمز المقرر .3

 دوام يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 تسع ساعات اسبوعيا  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 01/4/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ب العربية وتحسس على استيعاب تراكي علم المعاني ( وفهمها مما يساعده تعريف الطالب بفنون البالغة )  

 الفروق الدقيقة فيها لكشف مواطن الجمال في القرآن الكريم والنصوص اآلدبية
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهنًا عما إذ

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .01



  
 7الصفحة 

 
  

  األهداف المعرفية  -أ

 معرفة المراحل التاريخية للبالغة والتفريق بينها وبين الفصاحة  -1

 غية والتمييز بينها فهم االساليب والتركيب البال -2

 استعمال التقنيات االلكترونية لمتابعة المصادر والمراجع  -3

 

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 
تاثر الفن  إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكيِن الطلبة من أمريِن : أحدهما  – 0

 . واذكاء احساسه  التذوق  طالب على ، وثانيهما مقدرة ال البالغي بالسياق 
 .  تربية مهارات النقد لديه والقدرة على المفاضلة  - 2

 
 
  
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 شرح مفردات المادة نظريا وتتبع النماذج موضحة ومدونة على اللوحة  -

 

 الدروس التطبيقية التي تضع الطالب على  طريق الفهم الصحيح -

 

 
 ق التقييم طرائ     

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في 
المحاضرة السابقة ، فضاًل عن استرجاِع بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في موضوعاٍت أخرى ، 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن  بقصِد تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكرًيا واالختبار التحريري الُمتكرِّ
 وعدم اللبس فيها .

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التنمية القيمية من خالل الشواهد القرآنية والنصوص األدبيَّة. -0       

 التنمية الثقافية من خالل الطرح المعلوماتي. -2
     هر / الوقوف على المستعمل منها.التنمية الفكريَّة من خالل تعليل الظوا -3      

 التفكير بما وراء القاعدة من معان ٍ في النصوص وإيحاءات . - 4      
ْن لم يكن صائًبا ، بقصد إعمال الذهن وعدم قولبته . -5  منح الطالب فرصة إبداء رأيِه ، وا 
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 طرائق التعليم والتعلم     
 

     
 طرائق التقييم    

ة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في الطريقة الوحيد
المحاضرة السابقة ، فضاًل عن استرجاِع بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في موضوعاٍت أخرى ، 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن بقصِد تسهيل فهم الطالب الم ادة وخزنها فكرًيا واالختبار التحريري الُمتكرِّ
 وعدم اللبس فيها .

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

 تنمية شخصيَّة الطالب العلمية من خالِل تشجيعه على المشاركة العلمية ، واستنهاض الفكر . -0د
 من الطلبة بقصد بناء الثقة بالنفس وتمتينها .الثناء على الطرح السليم  -2د
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 لتطبيق , د . أمحد مطلوب و د . حسن البصري ,  البالغة وا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
وجواهر البالغة , أمحد اهلامشي , واإليضاح يف علوم البالغة , اخلطيب 
 القزويين , ومجلة من املصادر واملراجع البالغية حبسب مفردات املنهج .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ،.... المجالت العلمية ، التقارير ) 
 ال حاجة للمقّرر الدراسي لها

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 تصّفح املواقع االلكرتونية لتطوير املقرر السنوي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .02
 توفير ساعات دراسيَّة ُتمكِّن التدريسي من اإلحاطة الدقيقة والتعليلية والتطبيقية للمادة. -0  
 قامة احملاضرات لرفع مستوى الطلبة , والسعي إىل استضافة أساتذة وابحثني يف البالغةإ -2
 

 بنية المقرر .00
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 الفهم والمعرفة  3 االول 
 الفصاحة والبالغة

الشرح 

واستعمال 

 اللوحة
 اجراء مسابقات 

  نظري نظرية النظم فة الفهم والمعر  3 الثاني 

 الفهم والمعرفة  3 الثالث 
 نظري الخبر واالنشاء

تكليف الطالب 

بشواهد 

ومناقشتها على 

 اللوحة

الفهم والمعرفة  3 الرابع 
 والتطبيق 

 التقديم والتاخير
الشرح 

واستعمال 

 اللوحة

االختبارات 

 الشفوية 

الفهم والمعرفة  3 الخامس 
 الفصل والوصل والتطبيق 

شرح ال

واستعمال 

 اللوحة

االختبارات 

 –التحريرية 

اختباران لكل 

 فصل

الفهم والمعرفة  3 السادس 
 والتطبيق 

 القصر
الشرح 

واستعمال 

 اللوحة

 

الفهم والمعرفة  3 السابع 
 والتطبيق 

االيجاز واالطناب 

 والمساواة

الشرح 

واستعمال 

 اللوحةا
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 م52/4/5102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                  د.حممود عبد الواحد  : املعاون العلمي سما                        د.عماد دمحم حممود : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 /جامعة بغداد/كلية اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الكتاب القديم

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م25/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .تدريس الطالب كتابًا قديمًا من الكتب التي تجمع بين األدب واللغة -

 عرض الموضوعات المختلفة فيه معرفة منهج الكتاب وأسلوب تأليفه وطريقة المؤلف في -

الوقوف على تفاصيل هذه الموضوعات سواء كانت في اللغة أم األدب؛ وذلك من أجل اطالع -
 . تأليفها وطرائقالطالب على طبيعة الكتب القديمة 

 . تقوية مهارات الطالب من خالل وقوفهم على الموضوعات المختلفة التي يحتويها ذلك الكتاب-

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجال مخرجات  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      طرائق التفكير بالمنهج المقرر . بأساسياتاإللمام   -1أ

والتربوية في  األكاديمية اإلبعادالتمكن من ترجمتها في أداء عملي ، من خالل التعرف وتطبيق -2أ

 عملية التدريس .

 ادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر اللغوي القديم .تهيئة الطالب لإلف -3أ
 ة لكتابة البحوث والتقارير المتعلقة بالمادة .التعرف على الوسائل الصحيح-4أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المادة المقررة . -5أ
 إعداد الطالب نفسياً وفكرياً لتقبل المادة الدراسية .-6أ
 برنامج لخاصة بالا يةراتالمها األهداف –ب 

تمكين الطالب ذهنياً من خالل التدريب والممارسة  والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف - 1ب 

 والخبرات .

 تحصيل أكبر قدر من المعارف عن تاريخ المادة ومفاهيمها . - 2ب 

       القدرة على المشاركة الجماعية والحوار والنقاش . - 3ب 

 
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

المناقشات العلمية والحوار واستعمال التقانات الحديثة لالستيعاب والشاشات الذكية واإلفادة من مواقع 

 االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 ير .)الحوار والنقاش( الواجب المكلف به الطالب ، البحث العلمي والتقاراالمتحان الشفوي 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب مع التركيز على الجوانب الوجدانية فيها . -1ج         

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ، من ذلك أسلوب القصة أو الشعر أو الرواية أو -2ج

 األحداث التي تجلب انتباه الطالب .

 الميدانية لعدد من المعالم واآلثار واألماكن والشخصيات العلمية والفكرية .الزيارات -3ج

االستشهاد بالنصوص المقدسة أو التي لها أثر في عقائد الناس والتي تعكس حالة الوعي األخالقي -4ج   

 والقيمي للمجتمع .
 طرائق التعليم والتعلم     

 

التعلم  في أثناءكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذا

، استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج ، استراتيجيات التخطيط والتنظيم 

 . الذاتي

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 م ويطرائق التق   

 

 

نقاط تطرح ، إذ تؤدي إلى  طرح أفكار عالية الفهم تؤدي إلى مجال عميق للتفكير ، والتفكير من خالل

 مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم األفكار والنقاشات واالختبارات العلمية .

 
 

 

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

 مهارات إدارة الصف-1د

 والتهيئة التخطيط للتدريس-2د

 مهارات التقويم والمشاهدة-3د

 مهارات التقويم والتمييز بين الفئات حسب القابليا العلمية والمهارات العقلية .-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

ير تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية ، خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في غثارة التفك

 وأنماط السلوك المثيرة للتفكير  .

 

 
 طرائق التقييم          

 
امتحانات يومية لتقوية فهم الطلبة باستعمال أسئلة موضوعية ، أسئلة تنمي قدرات الطلبة على تصميم عروض 

 لمهارات التفكير ، وتحفز قدراتهم على تحليل المحتوى التعليمي .
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق ة المرحلة الدراسي

 عملي     نظري      

  61 الكتاب القديم alob 211 الثانية

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ج املادة ، تفعيل األنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية .هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي ، تطوير مناه

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

لمتعلقة بقابلية التوظيف ا

 (والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي كتاب قديم alob 201 الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 alob 211كتاب قديم/ اسم / رمز المقرر .3

 حضور إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة الفصل / .5

 ساعة 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م25/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تدريس الطالب كتابًا قديمًا من الكتب التي تجمع بين األدب واللغة ، فضاًل ، .-

 معرفة منهج الكتاب وأسلوب تأليفه وطريقة المؤلف في عرض الموضوعات المختلفة فيه -

الوقوف على تفاصيل هذه الموضوعات سواء كانت في اللغة أم األدب؛ وذلك من أجل اطالع -
 الطالب على طبيعة الكتب القديمة ومنهج تأليفها

 تقوية مهارات الطالب من خالل وقوفهم على الموضوعات المختلفة التي يحتويها ذلك الكتاب-

 
 

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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 قييموطرائق التعليم والتعلم والت مقررات المخرج .11

      اإللمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر .  -1أ

التمكن من ترجمتها في أداء عملي ، من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في -2أ

 عملية التدريس .

 تهيئة الطالب لإلفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر اللغوي القديم . -3أ
 على الوسائل الصحيحية لكتابة البحوث والتقارير المتعلقة بالمادة . التعرف-4أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المادة المقررة . -5أ
   -إعداد الطالب نفسياً وفكرياً لتقبل المادة الدراسية .-6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

ريب والممارسة  والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكين الطالب ذهنياً من خالل التد- 1ب 

 والخبرات .

 تحصيل أكبر قدر من المعارف عن تاريخ المادة ومفاهيمها . - 2ب 

           القدرة على المشاركة الجماعية والحوار والنقاش . - 3ب 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 كتب مع التركيز على الجوانب الوجدانية فيها .تشجيع الطالب على قراءة ال -1ج         

عرض الدروس بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة ، من ذلك أسلوب القصة أو الشعر أو الرواية أو -2ج

 األحداث التي تجلب انتباه الطالب .

 الزيارات الميدانية لعدد من المعالم واآلثار واألماكن والشخصيات العلمية والفكرية .-3ج

الستشهاد بالنصوص المقدسة أو التي لها أثر في عقائد الناس والتي تعكس حالة الوعي األخالقي ا-4ج   

  والقيمي للمجتمع 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

تهيئة جو من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية ، خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في غثارة التفكير 

 يرة للتفكير  .وأنماط السلوك المث

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

طرح أفكار عالية الفهم تؤدي إلى مجال عميق للتفكير ، والتفكير من خالل نقاط تطرح ، إذ تؤدي إلى 

 مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم األفكار والنقاشات واالختبارات العلمية .

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتمنقولة الالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات إدارة الصف-1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة-2د

 مهارات التقويم والمشاهدة-3د

 مهارات التقويم والتمييز بين الفئات حسب القابليا العلمية والمهارات العقلية .-4د   
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

بَاُب َمْعِرفَة ماَ يََضعُهُ النّاُس في َغْيِر    2 1
 َمْوِضِعه

 

االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير

بَاُب َمْعِرفَة ماَ يََضعُهُ النّاُس في َغْيِر   2 2
 َمْوِضِعه

 

االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير

بَاُب َمْعِرفَة ماَ يََضعُهُ النّاُس في َغْيِر   2 3
 َمْوِضِعه

االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
بَاُب َمْعِرفَة ماَ يََضعُهُ النّاُس في َغْيِر   2 4

 َمْوِضِعه
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
 ُمْزدَِوجِ الكالم تأويل المستعمل منباب   2 5

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
 ُمْزدَِوجِ الكالم باب تأويل المستعمل من  2 6

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
7 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة ُمْزدَِوجِ الكالم باب تأويل المستعمل من

 يروالبحوث والتقار
 ُمْزدَِوجِ الكالم باب تأويل المستعمل من  2 8

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
 باب أصول أسماء الناس  2 9

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
 باب أصول أسماء الناس  2 11

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
11 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة ُمستعملٍ  ٍم من كالِم الناسباب تأويل كال

 والبحوث والتقارير
 ُمستعملٍ  باب تأويل كالٍم من كالِم الناس  2 12

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
 ُمستعملٍ  باب تأويل كالٍم من كالِم الناس  2 13

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
ْوَن بأسماء الهَوامّ   2 14  اْلُمَسمَّ

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
ْوَن بأسماء الهَوامّ   2 15  اْلُمَسمَّ

 
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
ْوَن بأسماء الهَوامّ    2 16 االمتحان الشهري  المحاضرة اْلُمَسمَّ

 والبحوث والتقارير
17 2  

ْوَن بأسماء الهَوامّ اْلُمسَ  االمتحان الشهري  المحاضرة مَّ

 والبحوث والتقارير
باب معرفة ما في السماء والنجوم   2 18

 واألزمان
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
االمتحان الشهري  المحاضرةباب معرفة ما في السماء والنجوم   2 19
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 البنية التحتية  .12

 أدب الكاتب البن قتيبة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 البيان والتبيني للجاحظ )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الكامل يف اللغة واألدب للمربد

               لتي يوصى بها  ـ الكتب والمراجع اا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 والبحوث والتقارير واألزمان
ب معرفة ما في السماء والنجوم با  2 21

 واألزمان
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
باب معرفة ما في السماء والنجوم   2 21

 واألزمان
االمتحان الشهري  المحاضرة

 والبحوث والتقارير
22 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة باب عيوب الخيل

 والبحوث والتقارير
23 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة لباب عيوب الخي

 والبحوث والتقارير
24 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة أبواب الفروق

 والبحوث والتقارير
25 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة أبواب الفروق

 والبحوث والتقارير
26 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة باب إقامة الهجاء -كتاب تقويم اليد 

 والبحوث والتقارير
27 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة باب إقامة الهجاء -كتاب تقويم اليد 

 والبحوث والتقارير
28 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة باب إقامة الهجاء -كتاب تقويم اليد 

 والبحوث والتقارير
29 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة باب إقامة الهجاء -كتاب تقويم اليد 

 والبحوث والتقارير
31 2  

االمتحان الشهري  المحاضرة باب نوادر من الكالم المشتبِهِ 

 والبحوث والتقارير



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 91/4/8192اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    وقيعالت    
  : املعاون العلمي سما                   د.عماد دمحم حممود     : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد التعليميةالمؤسسة  .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ألادب ألاندلس ي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

  إلزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 / خارجية األخرى المؤثرات ال .7

 91/4/8192 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 دهدا  اعمعريية  ألا  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم في إلاطار  شعره ونثره معرية تاريخ ألادب    -1أ

  دب العريي بكك  عام وألادب ألاندلس ي بكك  اا   الفكري لل 

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم اللتين تؤدهلهم على  صو  ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحلي  النصو  ويهمها 

ابهمالتعريف  -3أ
َّ
وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية ألادبية للموضوعات  بكعراء العصر وكت
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 مجال الدراسة  

 تمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية التي تمكنهم من يهم العلوم ألاارى   – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرية العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاارى  – 5أ

 اعمهارات الخاصة باعموضوع   -ب 

وبات وتمكين الطلبة من ح  اعمكاك  والصع عمقدرة ألادبية على تحلي  النصو امتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من يهم اعمعنى الحقيقي للنصو  الكعرية والنثرية وتذليلها  

 تربية ملكة تذوق النصو  ألادبية   – 2ب 

تمكين الطلبة من ح  اعمكاك  والصعوبات اعمرتبطة بالعام  النفس ي لديهم في عدم يهم  – 3ب

جعيات يلسفية أو بعض بعض النصو  الكعرية أو النثرية ومعريتها والتي تتضمن رموزا ومر 

 التجليات النفسية  

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واعموضوعات إلاضايية اعمتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -1

 ضمنها اعمهارات  

 اعمدروسة نظريا على شك  محاضرات تطبيقية داا  قاعة الدرس تطبيق اعموضوعات  -2

 لطلبة مراجعة اعمكتبة لالطالع على اعمصادر واعمراجع ذات الصلة بموضوعات اعمادة الطلب من ا -3

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والكهرية والفصلية  الااتبارات التحريرية 

 الااتبارات الكفهية  

 انجاز التقارير   

 ألادهدا  الوجدانية والقيمية   -ج

 تمرار بينهم وبين موضوعات اعمادة اعمدروسة  تمكين الطلبة من التواص  والاس -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواص  مع اعمادة اعمدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة  – 2ج

 محاولة إيجاد عالقة بين الطالب واعمادة تجع  اعمادة مقبولة نفسيا لديه   – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

  في دهذا العصر صو ،وحفظ نماذج من الكعر ب وتحلي  النعرض تاريخ ألاد
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 طرائق التقييم    

 ألاسئلة اعمباشرة ، ااتبار الكتاب اعمفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة مصغرة  

 
 

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

 ال ينطبق

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطلبة من خالل التنسيق مع القسم العلمي ولجنة العمداء . إلدراكمحاولة وضع مناهج دراسية مناسبة  -1
 أي الكلية والقسم العلمي . –العمل المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة  -2
 ت وندوات شعرية أو أدبية .مؤتمرات ومحاضرا –حث الكلية على المشاركة بالمحافل العلمية  -3
 دعوة بعض ذوي الخبرة من األساتذة والمختصين لالطالع على تجاربهم . -4

 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -1
 درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية . -2
 شاركات في المحافل العلمية .تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم م -3
 درجات محددة للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . -4

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري األدب األندلسي  321ALAn الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية ؛لالطالع على املصادر
 واملراجع من كتب وجمالت فضال عن زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة.

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضقبول معيار ال .13

 قبول مركزي / بحسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المنهج المقرر للدراسة ، الكتب الخاصة بتاريخ األدب األندلسي . – 1
 المكتبات . – 2
 الجامعات األخرى ) عربية ، عالمية ( . االطالع على تجارب – 3
 شبكة المعلومات على االنترنيت . – 4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي رراسم المق رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                                 أساسي األدب األندلسي 321ALAn ثةالثال
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 يةاللغة العرب / المركز علمي القسم ال .2

 ألادب ألاندلس ي 321ALAn اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 91/4/8192 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .وظرويه التاريخية وعالقته باألدب باألدب ألاندلس يـ التعريف 1

 ندلس ي  مدة ألادب ألا ـ تحديد 2

 .ـ الوقو  على أدهم التغيرات الفكرية والثقايية ييها3

 .ـ التعر  على اصوصية اللغة ألادبية لك  أديب، ومحاولة الوقو  على تميزه الفني4

  ألفةـ تكوين 5
 
 وتذوقا

َ
 .للنصو  قراءة ويهما

 .ـ تكوين وعي نقدي بلغة ألادب6

 .ـ إلاشارة الى ِرحالت ألاديب وأسفاره وأثردها في أدبه7

 .ـ بيان عالقة الكعراء والكتاب بالبارزين من أعالم السياسة وألادب 8

 .ـ تحقيق اعمتعة الفنية التي يوحي بها جمال ألادب 9

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 دهدا  اعمعريية  ألا  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم في إلاطار  ريخ ألادب شعره ونثرهمعرية تا    -1أ

  الفكري للدب العريي بكك  عام وألادب ألاندلس ي بكك  اا   

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم اللتين تؤدهلهم على  صو  ألادبيةتذوق الن-2أ

 تحلي  النصو  ويهمها 

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية ألادبية للموضوعات بكعراء االتعريف  -3أ
َّ
لعصر وكت

 مجال الدراسة  

 تمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية التي تمكنهم من يهم العلوم ألاارى   – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرية العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاارى  – 5أ

 ضوع اعمهارات الخاصة باعمو   -ب 

وتمكين الطلبة من ح  اعمكاك  والصعوبات  عمقدرة ألادبية على تحلي  النصو امتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من يهم اعمعنى الحقيقي للنصو  الكعرية والنثرية وتذليلها  

 تربية ملكة تذوق النصو  ألادبية   – 2ب 

لنفس ي لديهم في عدم يهم تمكين الطلبة من ح  اعمكاك  والصعوبات اعمرتبطة بالعام  ا – 3ب

بعض النصو  الكعرية أو النثرية ومعريتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات يلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية  

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واعموضوعات إلاضايية اعمتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -4

 ضمنها اعمهارات  

 تطبيق اعموضوعات اعمدروسة نظريا على شك  محاضرات تطبيقية داا  قاعة الدرس  -5

 الطلب من الطلبة مراجعة اعمكتبة لالطالع على اعمصادر واعمراجع ذات الصلة بموضوعات اعمادة  -6

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والكهرية والفصلية  الااتبارات التحريرية 

 الااتبارات الكفهية  

 نجاز التقارير  ا 
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 ألادهدا  الوجدانية والقيمية   -ج

 تمكين الطلبة من التواص  والاستمرار بينهم وبين موضوعات اعمادة اعمدروسة   -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواص  مع اعمادة اعمدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة  – 2ج

 واعمادة تجع  اعمادة مقبولة نفسيا لديه   محاولة إيجاد عالقة بين الطالب – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطلبة باعموضوعات ألاساسية يضال عن اعموضوعات إلاضايية اعمتعلقة بمخرجات التعليم  -

 السابقة لح  اعمككالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية  

 زرع الثقة في نفوسهم وإدامة يهم اعمعلومات لديهم  الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية ل -

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات علمية إلى جانب االمتحانات الشهرية . – 1

 امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان فهم الطلبة للمادة . – 2

 لمناقشة للموضوعات الدراسية .درجات مشاركة ألسئلة ا – 3

 وضع درجات للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . – 4

 

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

 تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . -1د

 ن الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل عند مواجهة زمالئهم عند إلقاء المحاضرة .تمكي -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .   -3د

 تمكين الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . -4د

 تخريج باحثين في اللغة العربية . – 5د

 خريج مدرسين للغة العربية .ت -6د

 تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في مختلف دوائر الدولة . -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  2 

 ملحة عن ألاندلس

 ألاندلس لفظ ومعنى

 يئات املجتمع ألاندلس ي

 

 إلقاء املحاضرة

واعمناقكة 

واستعمال 

 السبورة

طرح ألاسئلة 

وتوجيه الطالب 

نحو التفاع  مع 

اعموضوع 

والااتبارات 

الكفوية 

 والتحريرية 

2  
العصور التاريخية في  2

 ألاندلس 

ألاندلس منذ الفتح 

 وحتى السقوط
= = 

3  
مصادر دراسة ألادب  2

 ألاندلس ي  

الفرق بين اعمصدر 

ة واعمرجع مع دراس

 عمصادر ألادب ألاندلس ي

= = 

4  
 مكانة الكعر في ألاندلس مكانة الكعر في ألاندلس  2

  وأدهميته
= = 

5  
الكعر ألاندلس ي  2

 موضوعاته واصائصه

الكعر ألاندلس ي 

 موضوعاته واصائصه
= = 

6  

ألادب في عصر طبيعة  ألادب في عصر الوالة، 2

 ،وأبرز شعرائه  الوالة

 والتعريف

،دهما أبو كاعرينب

جرب جعونة بن ألا 

الصمة،وأبو الخطار 

 حسام بن ضرار

= = 

7  

ألادب في عصر الدولة  2

 ندلسألا ألاموية في 

 ، والخالية،  )إلامارة

 والفتنة(  ، والحجابة

ألادب في عصر طبيعة 

الدولة ألاموية في 

واصائصه  ألاندلس

 اعموضوعية والفنية

= = 

8  

ألادب في عصري  2

 الطوائف واعمرابطين 

دب في عصري ألا طبيعة 

 الطوائف واعمرابطين

واصائصه اعموضوعية 

 والفنية

= = 

9  
حياته  ابن حزم ألاندلس ي شعراء عصر الطوائف 2

 وشعره
= = 



  
 11الصفحة 

 
  

 = = حياته وشعره ابن زيدون  شعراء عصر الطوائف 2  10

11  
حياته  اعمعتمد بن عباد شعراء عصر الطوائف 2

 وشعره
= = 

12  
من شعراء عصري  2

 الطوائف واعمرابطين

حياته  ابن افاجة

 وشعره
= = 

13  

ألادب في عصري  2

 اعموحدين وبني ألاحمر 

ألادب في عصري طبيعة 

 اعموحدين وبني ألاحمر 

واصائصه اعموضوعية 

  والفنية

= = 

14  
من شعراء عصري  2

 اعموحدين وبني ألاحمر

 وشعره ابن الخطيب

 ابن زمرك وشعره
= = 

15  
 اعموشحات ألاندلسية  2

 

لغة  اعموشحتعريف 

اصطالحا وأصله و 

 وسبب نكأته

= = 

16  
2 

نماذج تطبيقية عن 

 اعموشحات

ابن زدهر وابن سه  

ولسان الدين بن 

 الخطيب

= = 

17  
اعمعارضات ألادبية في  2

 ألاندلس 

 ابن عبد ربه مثاال
= = 

18  
شعر الطبيعة في  2

 ألاندلس 

 ابن افاجة مثاال
= = 

19  
رثاء اعمدن واعممالك  2

 الزائلة 

دي والرن ابن ألابار 

 مثالين
= = 

20  
شعر الغربة والحنين في  2

 ألاندلس

 ابن دراج مثاال
= = 

21  
بداية النثر  في ألاندلس  النثر الفني في ألاندلس  2

 وأول نص نثري 
= = 

اب توقيعات من الفنون النثرية 2  22
َّ
 = = الكت

23  
الرسائ  تعريف  من الفنون النثرية 2

 وتطوردها الديوانية
= = 

24  
 الرسائ  الااوانية ريةمن الفنون النث 2

 وتطوردها
= = 

25  
 الرسائ  ألادبية من الفنون النثرية 2

 وتطوردها
= = 

 = =وتطوردها  أدب الرحالت من الفنون النثرية 2  26
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 البنية التحتية  .12

+ األدب األندلسي من الفتح محاضرات التدريس الخاصة بالمادة المقررة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 هـ ( للدكتور منجد مصطفى بهجت . 728 – 22حتى سقوط غرناطة )

 ي : د.إحسان عباستاريخ األدب األندلس - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط الخالفة : د.أحمد هيكل  -

. 
 فصول في األدب األندلسي : د.حكمة األوسي . -
 وغيرها من المصادر والمراجع . -

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تعتمد المصادر القديمة والمراجع الحديثة .إعداد نشاطات بحثية مصغرة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
االطالع على البحوث والكتب والرسائل الخاصة بالمنهج المقرر عبر النت 

. 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 . الرجوع إلى المكتبات وتعلم كيفية استخراج المصادر في األدب األندلسي – 1  

 قع االنترنيت .اومع المراجع االلكترونية ومالتواصل  – 2

روح المشاركة الجماعية بين الطالب من خالل تبادل األقراص المدمجة التي تتوافر على مادة علمية  – 3

 خاصة باألدب األندلسي .

النفس ,أضف إلى  محاولة التزود بعلوم لها عالقة بمادة تحليل النص الشعري مثل كتب الفلسفة وكتب علم – 4

 ذلك ما يتعلق بمادة تحليل النص النثري .

 الهدف الرئيس من دراسة المقرر هو فهم طبيعة األدب األندلسي .  – 5
 

 وشهرتها

اب 2  27
َّ
اب نماذج من رسائ  الكت

َّ
 = = نماذج من رسائ  الكت

28  
التأثر والتأثير في ألادب  2

 ألاندلس ي

 التأثر والتأثير في ألادب

 ألاندلس ي
= = 

 = = مراجعة مراجعة 2  29
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  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية آلاداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ألادب ألاندلس ي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي 

 الزامي  المعتمد   تعتمادبرنامج اال .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 19/6/1016 تاريخ إتعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 دهدا  اعمعريية  ألا  -أ

ة من الحصول على اعمعرية والفهم في إلاطار وتمكين الطلب شعره ونثره معرية تاريخ ألادب    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم اللتين تؤدهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-1أ

 تحليل النصوص ويهمها.

ابهمالتعريف  -3أ
َّ
لحصول على اعمعرية ألادبية للموضوعات وتمكين الطلبة من ا بشعراء العصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية التي تمكنهم من يهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرية العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 اعمهارات الخاصة باعموضوع   -ب 

وتمكين الطلبة من حل اعمشاكل والصعوبات  على تحليل النصوصعمقدرة ألادبية امتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من يهم اعمعنى الحقيقيي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 1ب 

تمكين الطلبة من حل اعمشاكل والصعوبات اعمرتبطة بالعامل النفس ي لديهم في عدم يهم  – 3ب

ص الشعرية أو النثرية ومعريتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات يلسفية أو بعض بعض النصو 

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واعموضوعات إلاضايية اعمتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -1

 ضمنها اعمهارات .

 على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس.اعمدروسة نظريا تطبيق اعموضوعات  -1

 الطلب من الطلبة مراجعة اعمكتبة لالطالع على اعمصادر واعمراجع ذات الصلة بموضوعات اعمادة. -3

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والشهرية والفصلية .الاختبارات التحريرية 

 الاختبارات الشفهية  

 انجاز التقارير . 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 جدانية والقيمية .ألادهدا  الو  -ج

 تمكين الطلبة من التواصل والاستمرار بينهم وبين موضوعات اعمادة اعمدروسة . -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواصل مع اعمادة اعمدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة. – 1ج

 ا لديه .محاولة إيجاد عالقة بين الطالب واعمادة تجعل اعمادة مقبولة نفسي – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .في دهذا العصر صوص،وحفظ نماذج من الشعر عرض تاريخ ألادب وتحليل الن

 

 طرائق التقييم    

 ألاسئلة اعمباشرة ، اختبار الكتاب اعمفتوح ، التقارير ، تقديم محاضرة مصغرة .

 
 

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

 ال ينطبق

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطلبة من خالل التنسيق مع القسم العلمي ولجنة العمداء . إلدراكمحاولة وضع مناهج دراسية مناسبة  -1
 أي الكلية والقسم العلمي . –العمل المناسبة بين المناهج الدراسية وبيئة  -2
 مؤتمرات ومحاضرات وندوات شعرية أو أدبية . –كلية تعلى المشاركة بالمحافل العلمية حث ال -3
 دتعوة بعض ذوي الخبرة من األساتذة والمختصين لالطالع تعلى تجاربهم . -4

 طرائق التقييم          

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -1
 لمادة الدراسية .درجات مشاركة ألسلة المنافسة التي تتعلق بموضوتعات ا -2
 تكريم الطلبة المتفوقين وممن لديهم مشاركات في المحافل العلمية . -3
 درجات محددة للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . -4

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 تعملي     نظري      
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  نظري األدب األندلسي  321ALAn الثالثة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تنمية القدرات لدى الطلبة يف البحث والتقصي من خالل الزايرات امليدانية للمكتبات واملتاحف واجملاميع اللغوية ؛لالطالع على املصادر
 زايرة املواقع االلكرتونية ذات الصلة. واملراجع من كتب وجمالت فضال عن

 
 
 
 
 

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

 قبول مركزي / حبسب متطلبات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات تعن البرنامج .14
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 تاريخ األدب األندلسي .املنهج املقرر للدراسة ، الكتب اخلاصة ب – 1
 املكتبات . – 2
 االطالع على جتارب اجلامعات األخرى ) عربية ، عاملية ( . – 3
 شبكة املعلومات على االنرتنيت . – 4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 م المطلوبة من البرنامجمخرجات التعل 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 321ALAn أساسي األدب األندلسي                 
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 وصف المقررموذج ن

 

 وصف المقرر

 

 

 داب /جامعة بغدادكلية آلا  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز علمي القسم ال .2

 321ALAn اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(تعدد الساتعات الدراسية  .6

 19/6/1016 تاريخ إتعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .وعالقته باألدبوظرويه التاريخية  باألدب ألاندلس يـ التعريف 1

 مدة ألادب ألاندلس ي .ـ تحديد 2

 .ـ الوقو  على أدهم التغيرات الفكرية والثقايية ييها3

 .ـ التعر  على خصوصية اللغة ألادبية لكل أديب، ومحاولة الوقو  على تميزه الفني4

5 
 
 وتذوقا

َ
 .ـ تكوين إلفة للنصوص قراءة ويهما

 .ـ تكوين وعي نقدي بلغة ألادب6

 .ـ إلاشارة الى ِرحالت ألاديب وأسفاره وأثردها في أدبه7

 .ـ بيان عالقة الشعراء والكتاب بالبارزين من أعالم السياسة وألادب 8

 .ـ تحقيق اعمتعة الفنية التي يوحي بها جمال ألادب 9

 

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 مقررات المخرج .11

 دهدا  اعمعريية  ألا  -أ

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم في إلاطار  ريخ ألادب شعره ونثرهمعرية تا    -1أ

  الفكري لألدب العربي بشكل عام وألادب ألاندلس ي بشكل خاص .

وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية والفهم اللتين تؤدهلهم على  صوص ألادبيةتذوق الن-1أ

 تحليل النصوص ويهمها.

ابهم وتمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية ألادبية للموضوعات بشعراء االتعريف  -3أ
َّ
لعصر وكت

 مجال الدراسة .

 تمكين الطلبة من الحصول على اعمعرية التي تمكنهم من يهم العلوم ألاخرى . – 4أ

 تمكين الطلبة من  معرية العالقة بين موضوعات ألادب والعلوم ألاخرى. – 5أ

 ضوع اعمهارات الخاصة باعمو   -ب 

وتمكين الطلبة من حل اعمشاكل والصعوبات  عمقدرة ألادبية على تحليل النصوصامتالك ا– 1ب 

 التي تمنعهم من يهم اعمعنى الحقيقيي للنصوص الشعرية والنثرية وتذليلها .

 تربية ملكة تذوق النصوص ألادبية . – 1ب 

النفس ي لديهم في عدم يهم تمكين الطلبة من حل اعمشاكل والصعوبات اعمرتبطة بالعامل  – 3ب

بعض النصوص الشعرية أو النثرية ومعريتها والتي تتضمن رموزا ومرجعيات يلسفية أو بعض 

 التجليات النفسية .

 طرائق التعليم والتعلم      

تزويد الطلبة بالقواعد ألاساسية واعموضوعات إلاضايية اعمتعلقة بمخرجات التعليم السابقة ومن  -4

 .ضمنها اعمهارات 

 تطبيق اعموضوعات اعمدروسة نظريا على شكل محاضرات تطبيقية داخل قاعة الدرس. -5

 الطلب من الطلبة مراجعة اعمكتبة لالطالع على اعمصادر واعمراجع ذات الصلة بموضوعات اعمادة. -6

 

 طرائق التقييم      

 

 اليومية والشهرية والفصلية .الاختبارات التحريرية 

 الاختبارات الشفهية  

 انجاز التقارير . 
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 ألادهدا  الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التواصل والاستمرار بينهم وبين موضوعات اعمادة اعمدروسة . -1ج 

 مهارات أدبية تمكن الطالب من التواصل مع اعمادة اعمدروسة عبر تشجيعهم على إلالقاء واملحاورة. – 1ج

 ب واعمادة تجعل اعمادة مقبولة نفسيا لديه .محاولة إيجاد عالقة بين الطال – 3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطلبة باعموضوعات ألاساسية يضال عن اعموضوعات إلاضايية اعمتعلقة بمخرجات التعليم  -

 السابقة لحل اعمشكالت التي تواجه الطلبة في الدروس التطبيقية .

 لزرع الثقة في نفوسهم وإدامة يهم اعمعلومات لديهم .الطلب من الطلبة بإلقاء محاضرات تطبيقية  -

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات تعلمية إلى جانب االمتحانات الشهرية . – 1

 امتحانات مفاجئة في نهاية كل محاضرة لبيان فهم الطلبة للمادة . – 2

 المناقشة للموضوتعات الدراسية .درجات مشاركة ألسئلة  – 3

 وضع درجات للواجبات البيتية والبحوث المصغرة . – 4

 

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

 تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة . -1د

 ين الطلبة من كسر حاجز الخوف والخجل تعند مواجهة زمالئهم تعند إلقاء المحاضرة .تمك -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات التطبيقية ومحاولة إشراكهم في الندوات والمؤتمرات .   -3د

 تمكين الطلبة من تطوير ذواتهم لما بعد التخرج . -4د

 تخريج باحثين في اللغة العربية . – 5د

 تخريج مدرسين للغة العربية . -6د

 تخريج مصححين لغويين يمكن أن يعملوا في مختلف دوائر الدولة . -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساتعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  1 

 ملحة عن ألاندلس

 ألاندلس لفظ ومعنى

 يئات املجتمع ألاندلس ي

 

 إلقاء املحاضرة

واعمناقشة 

واستعمال 

 السبورة

طرح ألاسئلة 

وتوجيه الطالب 

نحو التفاعل مع 

اعموضوع 

والاختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية.

1  
العصور التاريخية في  1

 ألاندلس.

ألاندلس منذ الفتح 

 وحتى السقوط
= = 

3  
مصادر دراسة ألادب  1

 ألاندلس ي .

الفرق بين اعمصدر 

سة واعمرجع مع درا

 عمصادر ألادب ألاندلس ي

= = 

4  
 مكانة الشعر في ألاندلس مكانة الشعر في ألاندلس. 1

 .وأدهميته
= = 

5  
الشعر ألاندلس ي  1

 موضوعاته وخصائصه

الشعر ألاندلس ي 

 موضوعاته وخصائصه
= = 

6  

ألادب في عصر  1

الوالة،والتعريف 

بشاعرين ،دهما أبو 

ألاجرب جعونة بن 

الصمة،وأبو الخطار 

 ضرار حسام بن

ألادب في عصر طبيعة 

 وأبرز شعرائه . الوالة

= = 

7  

ألادب في عصر الدولة  1

ألاموية في 

 ألاندلس)إلامارة

والخالية،والحجابة،وال

 يتنة(.

ألادب في عصر طبيعة 

الدولة ألاموية في 

وخصائصه  ألاندلس

 اعموضوعية والفنية

= = 

8  

ألادب في عصري  1

 الطوائف واعمرابطين.

ي عصري ألادب فطبيعة 

 الطوائف واعمرابطين

وخصائصه اعموضوعية 

 والفنية

= = 

9  
حياته  ابن حزم ألاندلس ي ابن حزم ألاندلس ي 1

 وشعره
= = 
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 = = حياته وشعره ابن زيدون  ابن زيدون. 1  10

11  
حياته  اعمعتمد بن عباد اعمعتمد بن عباد. 1

 وشعره
= = 

11  
حياته  ابن خفاجة ابن خفاجة 1

 وشعره
= = 

13  

عصري  ألادب في 1

 اعموحدين وبني ألاحمر.

ألادب في عصري طبيعة 

 اعموحدين وبني ألاحمر 

وخصائصه اعموضوعية 

 .والفنية

= = 

 = = وشعره ابن الخطيب ابن الخطيب 1  14

15  
 اعموشحات ألاندلسية. 1

 

لغة  اعموشحتعريف 

واصطالحا وأصله 

 وسبب نشأته

= = 

16  
1 

نماذج تطبيقية عن 

 اعموشحات

ابن زدهر وابن سهل 

لسان الدين بن و 

 الخطيب

= = 

17  
اعمعارضات ألادبية في  1

 ألاندلس.

 ابن عبد ربه مثاال
= = 

18  
شعر الطبيعة في  1

 ألاندلس.

 ابن خفاجة مثاال
= = 

19  
رثاء اعمدن واعممالك  1

 الزائلة.

 ابن ألابار والرندي مثالين
= = 

10  
شعر الغربة والحنين في  1

 ألاندلس

 ابن دراج مثاال
= = 

11  
بداية النثر  في ألاندلس  لفني في ألاندلس.النثر ا 1

 وأول نص نثري 
= = 

اب توقيعات التوقيعات 1  11
َّ
 = = الكت

13  
1 

 الرسائل الديوانية
الرسائل تعريف 

 وتطوردها الديوانية
= = 

14  
1 

 الرسائل الاخوانية
 الرسائل الاخوانية

 وتطوردها
= = 

15  
1 

 الرسائل ألادبية
 الرسائل ألادبية

 وتطوردها
= = 

16  
1 

 أدب الرحالت
وتطوردها  أدب الرحالت

 وشهرتها
= = 



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

هـ ( للدكتور  728 – 22من الفتح حىت سقوط غرانطة )سي األدب األندل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 منجد مصطفى هبجت .

 حماضرات التدريس اخلاصة ابملادة املقررة .

 اتريخ األدب األندلسي : د.إحسان عباس - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 األدب األندلسي من الفتح حىت سقوط اخلالفة : د.أمحد هيكل . -

 سي : د.حكمة األوسي .فصول يف األدب األندل -

 وغريها من املصادر واملراجع . -

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 إعداد نشاطات حبثية مصغرة تعتمد املصادر القدمية واملراجع احلديثة .

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 تطوير المقرر الدراسي  خطة .13

 الرجوع إلى المكتبات وتعلم كيفية استخراج المصادر في األدب األندلسي . – 1  

 قع االنترنيت .اومع المراجع االلكترونية ومالتواصل  – 2

روح المشاركة الجماتعية بين الطالب من خالل تبادل األقراص المدمجة التي تتوافر تعلى مادة تعلمية  – 3

 ب األندلسي .خاصة باألد

محاولة التزود بعلوم لها تعالقة بمادة تحليل النص الشعري مثل كتب الفلسفة وكتب تعلم النفس ,أضف إلى  – 4

 ذلك ما يتعلق بمادة تحليل النص النثري .

 الهدف الرئيس من دراسة المقرر هو فهم طبيعة األدب األندلسي .  – 5

 

 

 

 
 

اب 1  17
َّ
اب نماذج من رسائل الكت

َّ
 = = نماذج من رسائل الكت

18  
التأثر والتأثير في ألادب  1

 ألاندلس ي

التأثر والتأثير في ألادب 

 ألاندلس ي
= = 

 = = مراجعة مراجعة 1  19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسيمقرر ال
 

 
 حيدر فاضل عباس الحميري  :التدريسي األول  سمإ

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي

 دكتوراه: الشهادة

 Email: dr.hayder.f.a@gmail.com   البريد األلكتروني:

 
 التدريسي الثاني:  اسم

 :اللقب العلمي 

 الشهادة :  

 البريد األلكتروني:

 
 التدريسي الثالث:  اسم

 اللقب العلمي :

 الشهادة : 

 البريد األلكتروني:

 
 
 
 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بغدادرئاسة 

 قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 اآلداب الكلية :

 اللغة العربية :القسم /الفرع

  املذاهب األدبيةرابعة/ ال : املرحلة

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادةــــــــم المــــاس
 مذاهب أدبية  

 سنوي     فصلي      يـدراســام الــالنظ

بستمولوجية للمذاهب األدبية و أنواعها و الجذور الفلسفية و األصول األلتعرف على ا ادةـــــداف المــــاه
 .أثرها في الدرس النقدي الحديث

 الكتب المنهجية
 

 .ال يوجد

 
 

 المصادر الخارجية
 

 د. جميل نصيف التكريتي /المذاهب األدبية  .1

 عبد الرزاق االصفر /المذاهب األدبية لدى الغرب  .2

 د. شفيع السيد /دراسة في المذاهب النقدية الحديثة  –نظرية األدب  .3

 د. يوسف عيد /المدارس األدبية و مذاهبها  .4

 ترجمة جورج طرابيشي –البريس  /اإلتجاهات األدبية في القرن العشرين  .5

 ترجمة خالدة سعيد –واالس فاولي  /عصر السريالية  .6

 أنطوان غطاس كرم /الرمزية و األدب العربي الحديث  .7

 د. دمحم غنيمي هالل /الرومانتيكية  .8

 د. عبد الحكيم حسان / ألدب في أوربامذاهب ا .9

 الواقعية الروحية في األدب والفلسفة / دمحم شيل الكروي.  .11

 الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي / إيليا الحاوي. .11

 المذاهب األدبية وآثارها في شعرنا العربي / حمدي الشيخ. .12

 الفصليتقديرات النظام 
(011)% 

 المختبر نظري 
 عملي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

     

 السنوي تقديرات النظام 
(011)% 

 النهائي االمتحان المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

01%  01%  01% 

 
 معلومات اضافية

 

( درجات 5( درجة لالمتحانات و )15كل فصل على : )تقسم درجة  -

 للنشاط اليومي .

 %( 41درجة السعي السنوي ) تكون -
 

 

 



 

 
 
 

 دول الدروس االسبوعيج

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 الحظاتـالم ادة العلميةـالم ادة النظريةـالم

   و أهم المصادر. .المادة و الحدود 1

2 
 المذاهب األدبية لغة واصطالحاً.

 الغاية من دراسة المذاهب األدبية.
  

   المذهب الكالسيكي: النشأة و الظهور 3

   أهم خصائصه و أبرز أعالمه 4

   جماعة الثريا الكالسيكية و غيرها 5

   تطبيقات عالمية و عربية 6

   أسباب أفول المذهب الكالسيكي 7

   المذهب الرومانسي: النشأة و الظهور 8

   أهم خصائصه و أبرز أعالمه 9

   الرومانسية الثورية و غيرها 11

   تطبيقات عالمية و عربية 11

   أسباب أفول المذهب الرومانسي 12

   المذهب الواقعي: النشأة و الظهور 13

   أهم خصائصه و أبرز أعالمه 14

15 
الواقعية النقدية و الواقعية االشتراكية و 

 الواقعية الطبيعية
  

   تطبيقات عالمية و عربية 16

   أسباب أفول المذهب الواقعي 17

   الشعر(سية )الواقعية في البرنا 18



 

   المذهب الرمزي: النشأة و الظهور 19

   أهم خصائصه و أبرز أعالمه 21

21 
مفاهيم رمزية: الرمز ، الموسيقى ، تراسل 

 الحواس
  

   تطبيقات عالمية و عربية 22

   أسباب أفول المذهب الرمزي 23

   المذهب الدادائي: النشأة و الظهور 24

   أهم خصائصه و أبرز أعالمه 25

   تطبيقات عالمية و عربية 26

   أسباب أفول المذهب الدادائي 27

   المذهب السريالي: النشأة و الظهور 28

   أهم خصائصه و أبرز أعالمه 29

31 
مفاهيم سريالية: النقطة العليا ، التصادي ، و 

 الكتابة االلية
  

   تطبيقات عالمية و عربية 31

   السرياليأسباب أفول المذهب  32

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  اآلداب   
 العربيةالقسم العلمي    : اللغة    
 5102ـ4ـ52اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

    االنكليزية اللغة قسم ققل القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 اللغة العربية العامة

  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
  7102ـ 7102الدراسي للعام دراسيان فصالن

 الزامي برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اساليب اللغة العربيةـ معرفة 0
 ـ ضبط اللغة والكتابة7
 ـ فهم النص القرآني3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح4
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة وحيثياتها5
 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

     استباط القواعد العامة الخاصة بكل موضوع   -1أ
 استنباط ابرز السمات النقدية المحددة لكل عصر -2أ

 التقليدي الشعري النص وجماليات ، النقد لغة مع الطلبة تفاعل اختبار -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال -5أ
 التآريخي التسلسل النقد االدبي ضمن عصور لدخول التمهيد -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 النصوص حفظ - 1ب 

  المبهمة المفردات شرح - 2ب 

   الثقافية السياقات على التعرف - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطرق إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن وتآريخها ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم
  المدمجة واالقراص الكبرى العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 0 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة النقاقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المتميزة الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -1ج         

 للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -2ج

 المتوسطة االمكانات مستوى رفع الى السعي -3ج

    الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة -4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    



 االمتحانات التحريرية والشفوية 

 

 

 
 

 

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

 تعلم اللغة الفصحى واستعمالها بوصفها لغة العلم-1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها-2د

 االرتقاء بالمستوى الفكري للطالب-3د

 تعليم الطالب طريقة ترتيب االفكار وعرضها-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 ـ االمتحانات اليومية 1

 ـ درجات مشاركة السئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية2

 الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلميةـ تكريم 3

 ـ درجات مخصصة للواجبات البيتية4
 

 طرائق التقييم          

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  91 اللغة العربية العامة  المرحلة الثانية

     

     

     

     
     
 
 



 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة1
 ت توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة املالئمة4
 ي ومدى أتثريه على الطالبـ القدوة من خالل شخصية التدريس5
 
 
 
 

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة االعدادية2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم3
 ـ اجراء مقابلة مع الطالب4
 املتقدمنيــ اختبار 5
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

المصادر العلمية واالدبية القديمة منها والحديثة والكادر التدريسي والمقرر الدراسي والتقريب بين 

 المهارات االكاديمية والعلمية
 

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
العامة والتأهيلية  المهارات

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

2112 /2112 

 المستوى الثاني
اللغة العربية  

 العامة
    *   *    *     * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

                                      اللغة االنكليزية قسم ققل   المركزالقسم العلمي  /  .2
               

 اللغة العربية العامة اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 7102ـ 7102 الفصل / السنة .5

 91 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 74/4/7102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 ـ معرفة اساليب اللغة العربية0
 ـ ضبط اللغة والكتابة7
 ـ فهم النص القرآني3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح4
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة وحيثياتها5
 
 

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

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 .01

 األهداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 المعلومات العلمية الخاصة بكل وحدة تعليميةاستنباط ابرز   --7أ
 الموضوعات العلمية والوقوف على مميزات كل موضوع الطلبة تفاعل اختبار  -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال  -5أ
 القدرة على اجتياز االختبارات بمختلف انواعها   -6أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 النصوص حفظ - 0ب
 المبهمة المفردات شرح  - 7ب
 الثقافية السياقات على التعرف - 3ب
   ونقده النص تحليل    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الطرق  إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن وتآريخها ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم

 0 المدمجة واالقراص الكبرى  العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة
 

 طرائق التقييم      
 

 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة النقاقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المتميز الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -0ج
  للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -7ج
 0المتوسطة االمكانات مستوى  رفع الى السعي -3ج



  
 8الصفحة 

 
  

 

 الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 

اجراء اسئلة تنافسية ضمن موضوع الوحدة التعليمية المقررة واعطاء الواجبات البيتية لغرض الوصول الى 
 اكبر قدر من المعرفة والفهم.

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفوية والتحريرية 
 
 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة والتأهيلية -د 
 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين -0د
 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز -7د
 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة -3د
 نعرفة سبب ضعفهم متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي و   -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .00
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اختبار  نظري  نص قرآني المعرفة الفهم 6 االول
 تحريري 

اختبار  نظري  المعاجم العربية المعرفة والفهم 6 الثاني
 تحريري 

اختبار  نظري  المعاجم العربية والفهمالمعرفة  6 الثالث
 تحريري 

اختبار  نظري  المعاجم العربية  المعرفة والفهم 6 الرابع
 تحريري 

الممنوع من الصرف  المعرفة والفهم 6 الخامس
 وانواعه 

اختبار  نظري 
 تحريري 

 اختبار شفوي  نظري  التمييز  المعرفة والفهم 6 السادس
 اختبار شفوي  نظري  العدد المعرفة والفهم 6 السابع
اختبار  نظري  الحال المعرفة والفهم  الثامن

 تحريري 
 اختبار شفوي  نظري  االدب والنصوص  المعرفة والفهم  التاسع
نماذج من النثر  المعرفة والفهم  العاشر

العربي انموذج من 
خطبة للرسول )ص( 
 في الوعظ واالرشاد 

اختبار  نظري 
 تحريري 

الحادي 
 عشر

انموذج من خطبة   والفهمالمعرفة  
االمام علي كرم هللا 

وجهه في النصح 
 واالرشاد

اختبار  نظري 
 تحريري 

 اختبار شفوي  نظري  الشعر الحر المعرفة والفهم  الثاني عشر
انموذج من الشعر  المعرفة والفهم  الثالث عشر

 الحر قصيدة اساطير  
 اختبار شفوي  نظري 

 اختبار شفوي  نظري  شعرهخصائص  المعرفة والفهم  الرابع عشر



الصفحة   

11 
 

  

 البنية التحتية  .07
 الكتب اللغوية واالدبية فضال عن كتب التفسير واالمالء ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 القرآن الكريم وكتب اللغة واالدب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

الكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

تاريخ اداب اللغة العربية، المعاجم اللغوية مثل لسان العرب، 
كتب االدب الحديث ودواوين الشعراء مثل السياب ونازك 

 المالئكة.
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
االلكترونية للمكتبات مثل المكتبة الشاملة والوقفية المواقع 

 ومكتبة لسان العرب وغيرها

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل اوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة والسعي الى   
 استضافة االساتذة والباحثين في اللغة العربية والقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي.

 
 
 
 

 

 

 

الخامس 
 عشر

 اختبار شفوي  نظري  تحليل قصيدة اساطير المعرفة والفهم 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  اآلداب   
 العربيةالقسم العلمي    : اللغة    
 5102ـ4ـ52اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

    االنكليزية اللغة قسم ققل القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 اللغة العربية العامة

  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
  7102ـ 7102الدراسي للعام دراسيان فصالن

 الزامي برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اساليب اللغة العربيةـ معرفة 0
 ـ ضبط اللغة والكتابة7
 ـ فهم النص القرآني3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح4
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة وحيثياتها5
 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

     استباط القواعد العامة الخاصة بكل موضوع   -1أ
 استنباط ابرز السمات النقدية المحددة لكل عصر -2أ

 التقليدي الشعري النص وجماليات ، النقد لغة مع الطلبة تفاعل اختبار -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال -5أ
 التآريخي التسلسل النقد االدبي ضمن عصور لدخول التمهيد -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 النصوص حفظ - 1ب 

  المبهمة المفردات شرح - 2ب 

   الثقافية السياقات على التعرف - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطرق إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن وتآريخها ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم
  المدمجة واالقراص الكبرى العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة

 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 0 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة النقاقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المتميزة الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -1ج         

 للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -2ج

 المتوسطة االمكانات مستوى رفع الى السعي -3ج

    الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة -4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 طرائق التقييم    



 االمتحانات التحريرية والشفوية 

 

 

 
 

 

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

 تعلم اللغة الفصحى واستعمالها بوصفها لغة العلم-1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها-2د

 االرتقاء بالمستوى الفكري للطالب-3د

 تعليم الطالب طريقة ترتيب االفكار وعرضها-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 ـ االمتحانات اليومية 1

 ـ درجات مشاركة السئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية2

 الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلميةـ تكريم 3

 ـ درجات مخصصة للواجبات البيتية4
 

 طرائق التقييم          

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  91 اللغة العربية العامة  المرحلة الثانية

     

     

     

     
     
 
 



 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة1
 ت توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة املالئمة4
 ي ومدى أتثريه على الطالبـ القدوة من خالل شخصية التدريس5
 
 
 
 

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة االعدادية2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم3
 ـ اجراء مقابلة مع الطالب4
 املتقدمنيــ اختبار 5
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

المصادر العلمية واالدبية القديمة منها والحديثة والكادر التدريسي والمقرر الدراسي والتقريب بين 

 المهارات االكاديمية والعلمية
 

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
العامة والتأهيلية  المهارات

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

2112 /2112 

 المستوى الثاني
اللغة العربية  

 العامة
    *   *    *     * اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

                                      اللغة االنكليزية قسم ققل   المركزالقسم العلمي  /  .2
               

 اللغة العربية العامة اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 7102ـ 7102 الفصل / السنة .5

 91 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 74/4/7102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقررأهداف  .8

 ـ معرفة اساليب اللغة العربية0
 ـ ضبط اللغة والكتابة7
 ـ فهم النص القرآني3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح4
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة وحيثياتها5
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01

 األهداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 المعلومات العلمية الخاصة بكل وحدة تعليميةاستنباط ابرز   --7أ
 الموضوعات العلمية والوقوف على مميزات كل موضوع الطلبة تفاعل اختبار  -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال  -5أ
 القدرة على اجتياز االختبارات بمختلف انواعها   -6أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 النصوص حفظ - 0ب
 المبهمة المفردات شرح  - 7ب
 الثقافية السياقات على التعرف - 3ب
   ونقده النص تحليل    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الطرق  إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن وتآريخها ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم

 0 المدمجة واالقراص الكبرى  العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة
 

 طرائق التقييم      
 

 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة النقاقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المتميز الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -0ج
  للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -7ج
 0المتوسطة االمكانات مستوى  رفع الى السعي -3ج



  
 8الصفحة 

 
  

 

 الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 

اجراء اسئلة تنافسية ضمن موضوع الوحدة التعليمية المقررة واعطاء الواجبات البيتية لغرض الوصول الى 
 اكبر قدر من المعرفة والفهم.

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفوية والتحريرية 
 
 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة والتأهيلية -د 
 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين -0د
 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز -7د
 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة -3د
 نعرفة سبب ضعفهم متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي و   -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .00
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اختبار  نظري  نص قرآني المعرفة الفهم 6 االول
 تحريري 

اختبار  نظري  المعاجم العربية المعرفة والفهم 6 الثاني
 تحريري 

اختبار  نظري  المعاجم العربية والفهمالمعرفة  6 الثالث
 تحريري 

اختبار  نظري  المعاجم العربية  المعرفة والفهم 6 الرابع
 تحريري 

الممنوع من الصرف  المعرفة والفهم 6 الخامس
 وانواعه 

اختبار  نظري 
 تحريري 

 اختبار شفوي  نظري  التمييز  المعرفة والفهم 6 السادس
 اختبار شفوي  نظري  العدد المعرفة والفهم 6 السابع
اختبار  نظري  الحال المعرفة والفهم  الثامن

 تحريري 
 اختبار شفوي  نظري  االدب والنصوص  المعرفة والفهم  التاسع
نماذج من النثر  المعرفة والفهم  العاشر

العربي انموذج من 
خطبة للرسول )ص( 
 في الوعظ واالرشاد 

اختبار  نظري 
 تحريري 

الحادي 
 عشر

انموذج من خطبة   والفهمالمعرفة  
االمام علي كرم هللا 

وجهه في النصح 
 واالرشاد

اختبار  نظري 
 تحريري 

 اختبار شفوي  نظري  الشعر الحر المعرفة والفهم  الثاني عشر
انموذج من الشعر  المعرفة والفهم  الثالث عشر

 الحر قصيدة اساطير  
 اختبار شفوي  نظري 

 اختبار شفوي  نظري  شعرهخصائص  المعرفة والفهم  الرابع عشر



الصفحة   

11 
 

  

 البنية التحتية  .07
 الكتب اللغوية واالدبية فضال عن كتب التفسير واالمالء ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 القرآن الكريم وكتب اللغة واالدب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

الكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

تاريخ اداب اللغة العربية، المعاجم اللغوية مثل لسان العرب، 
كتب االدب الحديث ودواوين الشعراء مثل السياب ونازك 

 المالئكة.
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
االلكترونية للمكتبات مثل المكتبة الشاملة والوقفية المواقع 

 ومكتبة لسان العرب وغيرها

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل اوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة والسعي الى   
 استضافة االساتذة والباحثين في اللغة العربية والقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي.

 
 
 
 

 

 

 

الخامس 
 عشر

 اختبار شفوي  نظري  تحليل قصيدة اساطير المعرفة والفهم 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 5102ـ4ـ52اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم املعاون العلمي :                                                                    : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

    قسم اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 النقد االدبي القديم

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  7102ـ 7102الدراسي للعام دراسيان فصالن

 الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 النقد االدبي وانواعهتعريف الطلبة بماهية ـ 0
 تعريف الطلبة بتاريخ نشأة النقد االدبي ـ 7
 تعريف الطلبة باهم الكتب النقدية القديمة ومؤلفيهاـ 3
 تعريف الطلبة بسمات الناقد العلمية واالدبيةـ 4
 النقدية واالدبية لترسيخ القضية النقدية في اذهان المتعلمينـ االستعانة بالشواهد 5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة ماهية النقد االدبي   -1أ

 استنباط ابرز السمات النقدية المحددة لكل عصر -2أ

 التقليدي الشعري النص وجماليات ، النقد لغة مع الطلبة تفاعل اختبار -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال -5أ
 التآريخي التسلسل ضمنالنقد االدبي  عصور لدخول التمهيد -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 وتحليلها ونقدها النصوص حفظ - 1ب 

  المبهمة المفردات شرح - 2ب 

   الثقافية السياقات على التعرف - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطرق إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن هوتآريخ النقد االدبي  ماهية الطلبة تعليم
  المدمجة واالقراص الكبرى العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

فضال عن  وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة النقاقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار

 وضع االسئلة االنية التي تصب في اطار وحدة الدرس ووضع الحلول  النموذجية لتلك االسئلة
 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المتميزة الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -1ج         

 للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -2ج

 المتوسطة االمكانات مستوى رفع الى السعي -3ج

    الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة -4ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 مواقع طريق عن سليمة فصيحة بلغة القصائد الى واالستماع عملية وأخرى ، نظرية محاضرات إلقاء

 االجتماعي التواصل
 طرائق التقييم    

 تعاملهم وآليات ، نطقهم وكيفية ، إلقائهم وطرق ، العلمية شخصياتهم لمعرفة شفاها دوري بشكل الطلبة إختبار

 فضال عن اجراء االختبارات المتنوعة. المادة مع
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تعلم التحليل النقدي السليم المستند الى الحقائق والبراهين-1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة  النقدية واتقانها-2د

 االرتقاء بالمستوى الفكري للطالب-3د

 تعليم الطالب طريقة ترتيب االفكار وعرضها-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ـ االمتحانات اليومية 1

 ـ درجات مشاركة السئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية2

 ـ تكريم الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلمية3

 ـ درجات مخصصة للواجبات البيتية4

 
 طرائق التقييم          

 
 الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقضايا النقدية واستيعابهااختبار 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  61 النقد االدبي القديم 523ALOL المرحلة الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة1
 ت توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير3
 للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة املالئمةـ توظيف املهارات املالزمة 4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب5
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها1
 معدل الطالب يف املرحلة االعداديةـ 2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم3
 ـ اجراء مقابلة مع الطالب4
 ــ اختبار املتقدمني5
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
المصادر النقدية واالدبية القديمة منها والحديثة والكادر التدريسي والمقرر الدراسي والتقريب بين 

 االكاديمية والعلميةالمهارات 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية 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

2116 /  2112 

 المستوى الثالث

523ALOL  النقد االدبي

 القديم
    *   *    *     * اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة المؤسسة التعليمية .1

                                      اللغة االنكليزية قسم ققل   القسم العلمي  / المركز .2
               

 النقد االدبي العربي القديم  523ALOL اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 7102/  7102 الفصل / السنة .5

 01 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 74/4/7102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الوقوف على ماهية النقد االدبيـ 0
 االدبي وتطورهالتعرف على المراحل المتسلسلة لنشأة النقد ـ 7
 االطالع على ابرز الجهود النقدية للغويين والرواة العربـ 3
 معرفة ابرز الكتب النقدية التي اسهمت في تطور مسيرة النقد االدبيـ 4
 الوقوف على ابرز القضايا النقدية التي اختصت بها عصور النقد عبر مراحله المختلفةـ 5
 
 

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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 التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق  .01

 األهداف المعرفية   -أ
 المعرفة والفهم -0أ
 استنباط ابرز السمات النقدية المحددة لكل عصر  --7أ
 التقليدي الشعري  النص وجماليات ، النقد لغة مع الطلبة تفاعل اختبار  -3أ
 حديثة توصيل طرائق إيجاد محاولة -4أ
 والمراجع المصادر لمتابعة المعاصرة االلكترونية التقانات استعمال  -5أ
   التآريخي التسلسل النقد االدبي ضمن عصور لدخول التمهيد   -0أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 النقدية وتحليلها النصوص حفظ - 0ب
 المبهمة المفردات شرح  - 7ب
 الثقافية السياقات على التعرف - 3ب
   ونقده النص تحليل    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 الطرق  إتباع  ومحاولة النظرية المحاضرات إلقاء طريق عن وتآريخها ماهية اللغة العربية الطلبة تعليم

  المدمجة واالقراص الكبرى  العرض وشاشات االلكترونية كالتقانات الحديثة
 

 طرائق التقييم      
 

 وشفاها كتابة األسبوعية اإلمتحانات وأداء ، ولغة الناقد االدبية المحاضرة مع الطلبة تفاعل إختبار
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 0 المتميزة الطاقات بعض استثمار على التركيز محاولة -0ج
 0 للتميز القابلة الطاقات بعض تطوير محاولة -7ج
 0 المتوسطة االمكانات مستوى  رفع الى السعي -3ج



  
 9الصفحة 

 
  

 

 الدراسية السنة أثناء في علميا الطلبة شخصيات تطور متابعة   -4ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 

اجراء اسئلة تنافسية ضمن موضوع الوحدة التعليمية المقررة واعطاء الواجبات البيتية لغرض الوصول الى 
 اكبر قدر من المعرفة والفهم.

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفوية والتحريرية 
 
 
 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين -0د
 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز -7د
 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة -3د
 ب الضعفاء خالل العام الدراسي ونعرفة سبب ضعفهم متابعة الطال  -4د
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 بنية المقرر .00
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعريف بماهية النقد  المعرفة الفهم 7 االول
 ونشأته التاريخية

اختبار  نظري 
 تحريري 

تتبع مراحل نشأة النقد  والفهمالمعرفة  7 الثاني
منذ العصر الجاهلي 
وحتى اواخر العصر 

 العباسي

اختبار  نظري 
 تحريري 

االطالع على ابرز  المعرفة والفهم 7 الثالث
الجهود النقدية للغويين 

 والرواة العرب

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب ابن سالم  المعرفة والفهم 7 الرابع
الجمحي طبقات فحول 

 الشعراء

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب البيان والتبيين  المعرفة والفهم 7 الخامس
 للجاحظ

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب الشعر والشعراء  المعرفة والفهم 7 السادس
 البن قتيبة

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب طبقات الشعراء  المعرفة والفهم 7 السابع
 البن المعتز

 اختبار شفوي  نظري 

كتاب عيار الشعر  والفهم المعرفة 7 الثامن
 البن طباطبا

اختبار  نظري 
 تحريري 

كتاب نقد الشعر  المعرفة والفهم 7 التاسع
 لقدامة بن جعفر

اختبار  نظري 
 تحريري 

 اختبار شفوي  نظري  كتاب الموازنة لالمدي المعرفة والفهم 7 العاشر
الحادي 

 عشر
كتاب الوساطة  المعرفة والفهم 7

 للقاضي الجرجاني
اختبار  نظري 

 تحريري 
المرزوقي وعمود  المعرفة والفهم 7 الثاني عشر

 الشعر
اختبار  نظري 

 تحريري 
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 البنية التحتية  .07
 كتاب محاضرات في تاريخ النقد االدبي للدكتورة ابتسام الصفار ـ الكتب المقررة المطلوبة 0
 كتب النقد االدبي القديم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

التي يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

تاريخ اداب اللغة العربية، المعاجم اللغوية مثل لسان العرب، 
 تاريخ االدب وتاريخ النقد االدبيكتب 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

الشاملة والوقفية المواقع االلكترونية للمكتبات مثل المكتبة 
 ومكتبة لسان العرب وغيرها

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .03

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل اوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة والسعي الى   
 استضافة االساتذة والباحثين في اللغة العربية والقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي.

 
 
 
 

 

 

اختبار  نظري  العمدة البن رشيق المعرفة والفهم 7 الثالث عشر
 تحريري 

منهاج البلغاء  المعرفة والفهم 7 الرابع عشر
 للقرطاجني

اختبار  نظري 
 تحريري 

الخامس 
 عشر

االعجاز لعبد دالئل  المعرفة والفهم 7
 القاهر الجرجاني

اختبار  نظري 
 تحريري 

اختبار  نظري     
 تحريري 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد: اجلامعة   
 اآلداب:  ةالكلي   
 اللغة العربية: القسم العلمي   
  22/4/2102اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                                                        :         التوقيع    
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد ميةالمؤسسة التعلي .1

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 النثر العربي الحديث

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ة النظريةالدراس المعتمد   برنامج االعتماد .6

 االلكترونية والمصادر ،المواقعو ،المكتبات المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي

 
التعرف على عوامل النهضة وأهم الحركات واالتجاهات التي ظهرت في الوطن العربي منذ بداية  -1

 مثل: الطباعة، والصحافة، والترجمة،...الخ.  العصر الحديث، وأسباب نشأتها، وتطورها،

 الذين ظهروا في هذه المرحلة. والكتاب األدباءهم أعلى  التعرف -2

دراسة تاريخية،  وأعالمها، السيرة (-المسرحية-القصة-الحديث:) المقالة العربي النثر فنون دراسة -3

 وفنية.
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 لتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم وا برنامجمخرجات ال  .9

  هداف المعرفية األ - أ
والمجتمع، فضال عن  الفرد،حياة أثره في معرفة دراسة نشأة النثر العربي الحديث، وتطوره، و  -1أ

      الحياة الثقافية والسياسية.دوره في تنمية 

 ن.والعشري ،أهم الفنون النثرية التي ظهرت في القرنين التاسع عشر تمكين الطلبة من معرفة -2أ

الوقوف على عوامل النهضة: الصحافة، والترجمة، والمدارس، والبعثات، والطباعة؛ ودورها  -3أ

 التاريخي.
) دمحم عبده، الرافعي، المنفلوطي، ، أعالمها فن المقالة: تعريفها، نشأتها، خصائصها وفهم دراسة -4أ

 أحمد أمين، فهمي المدرس(.
أعالمها وأبرز نتاجهم ) المويلحي، دمحم  خصائصها الفنية، ،فن القصة: النشأة، التطوردراسة وفهم  -5أ

 حسين هيكل، محمود أحمد السيد، نجيب محفوظ( .

 
)مارون  ،  أعالمها  وأبرز نتاجهمخصائصها الفنيةالتطور،  ، النشأة فن المسرحية: دراسة وفهم  -6أ

     النقاش، أحمد شوقي، توفيق الحكيم(.   
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المحاضرة والمناقشة من فهم ومعرفة النثر العربي الحديث بكل فنونه،  إلقاءتمكين الطلبة عبر  – 1ب 

تاريخ األدب العربي الحديث  إتقانهموحل وتذليل المشاكل والصعوبات التي تقف عائقا أمام 

 )موضوعات، وأعالم، وبنية فنية(.

دة الخوف قي مواجهة النصوص، واألعالم؛ ودراستهم دراسة تمكين الطلبة من تجاوز عق – 2ب 

 علمية، توثيقية، وفنية، تتوافق مع مستوى إدراكهم، ونموهم المعرفي.

 تحليل النصوص اإلبداعية وفقاً ألحد المذاهب األدبية أو المناهج النقدية. تمكين الطلبة من  – 3ب 

       -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة.إلقاء  -1
 األسئلة واألجوبة -2
 المناقشة. -3
 لإلطالع على مصادر متنوعة تتعلق بالمادة. ؛كتابة بحوث -4
 التعليم وفق المنهجين التاريخي، والفني. -5

 

 
 طرائق التقييم      

للحوار والمناقشة؛ لمراقبة وتأشير مدى تفاعل الطالب مع المادة، ومدى اهتمامه وعنايته طرح أسئلة  -1

 .على التحصيل، وتنمية معرفته بتخصصه بدرسه، وحرصه
علية، والحرص على تشجيعهم المادي)وضع ، والمشاركين بفاتقييم الطلبة المواظبين على الحضور -2

 .، والمعنوي(درجة
 والفصلي. ،والشهري ،االمتحان اليومي -3
 عن كل موضوع، لمن أراد إتقان عمله. أو بحث مصغر ،عمل تقرير -4
 والثقافي.  ،المواضيع المدروسة بمواضيع سابقة، وبالواقع االجتماعياختبار إمكانية ربط الطالب  -5
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

، تبني الفرد والمجتمع، وترتفع بهم إلى المثل السامية للعيش في التأكيد على أن األدب قيمة عليا -1ج       

ر االطالع على تجارب غيرنا )قراءة األدب(، عب واقع يعمه السالم والطمأنينة، والتمكن من فهم ما حولنا

 فض إشكاليات الواقع بكل تنوعاتها. ل

 تخريج عارفين باألدب العربي الحديث. -2ج   

 تطوير مهارات القراءة والتحليل. -3ج   

  تنمية الذائقة األدبية لدى متلقي فنون النثر العربي الحديث. -4ج   

، مهما كانت وظيفته، أو يمثالن بنية رئيسة في شخصية اإلنسان التأكيد على أن اللغة واألدب؛ -5ج  

 عمله.

ا تاريخها، م، واهتماما كبيرا؛ ففيهبالغة التذكير بأن جميع األمم تولي لغتها، وأدبها، وثقافتها عناية -6ج 

  وطرق عيشها، وأسلوب تفكيرها.

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

، عقد جلسات حوارية لقراءة ؛ عبر والفنية ،والسياسة ،واالجتماعية ،ع التاريخيةبالوقائ المدروسة ربط المادة   

 ، والمعالجة المعرفية،، بإتباع استراتيجيات التعلم؛ كإستراتيجية تنشيط الذاكرةوتحليل النصوص اإلبداعية

ل االستقراء، زيادة السرعة في الفهم، والدقة في تناول الموضوعات، وتعلم استراتيجيات التفكير من خالو

 والتحليل، والمقارنة، واالستنتاج، والعمل وفق استراتيجيات التخطيط، والتنظيم، والتعلم الذاتي. 

   
 طرائق التقييم    

إن  ح والخطأ، وتصحيح الخطأحياختبارات فهم الموضوع؛ عبر أسئلة متعددة الخيارات، ومنها الص   

وبعد انتهاء المحاضرة، ومالحظة حرص  ،؛ وذلك أثناءما موضوع، والدفاع عن قضية إشكالية بوجد

  ، وأداء الواجب البيتي.التحضيرقيامه ب وأ  ،الطالب على المشاركة

 

 

 
 

 

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

 

 دة دراسية.مهارة إدارة الصف؛ عبر التطبيق على ما -1د

جعل الطالب يتجاوز حاجز الخوف والخجل؛ بدء من إعداد المادة، وخطة درسها، وتدريسها؛ حتى  -2د

 الوقوف بثبات، ويقين، وثقة أمام زمالءه؛ ليلقي عليهم درسا تطبيقيا في المادة.

 رج.تمكين الطلبة من معرفة أساليب التثقيف الذاتي؛ ليتمكنوا من تطوير أنفسهم بعد التخ -3د

 -4د   
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 طرائق التعليم والتعلم          

؛ وتتوافق مع الخطط العلمية للقسم تناسب إدراك الطلبةمفردات تغطي مرحلة الدراسة، وضع  -1

 واألقسام المناظرة، وبمشورة اللجنة العلمية المتخصصة.
 المتخصصون(. )األساتذة التوسع بالمصادر الورقية، وااللكترونية، واالسترشاد بالمصادر الحية -2
 تشجيع الطلبة، وتعميق الثقة بأنفسهم للمشاركة بالمحافل العلمية ) مؤتمرات، وندوات، وجلسات ...(.   -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

تبنى على المقارنة، والتحليل، واالستنباط، واالستنتاج؛ دفعا للنقل  ثرائيةإاختبار يومي بأسئلة  -1

 ، سواء أكان واجبا بيتيا أم صفيا.الحرفي، أو االستعانة باآلخر
مالحظة حرص الطالب على المشاركة الجادة، والمداخالت اإلثرائية أثناء المحاضرات، فضال عن  -2

بحوث العلمية، والتقارير اليومية التي يوظف فيها كل أدوات المعرفة؛ بغية انجاز عمله على أفضل ال

     وجه ممكن.
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 الرابعة
  AL MP  431 

النثر األدبي العربي 

 الحديث
74  
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 التخطيط للتطور الشخصي .11

 وضع على فضال بالتطبيقي، ريالنظ الجانب إقران لىع وحثهم الطلبة، عند الناقد التفكير تنمية -1
 القراءة كيفية: معرفة عبر ومثمرا؛ جيدا، استيعابا المادة استيعاب في العلمية األهداف يحقق مخطط
 .لألدب الناقدة

 والمشاركة واألدبية؛ الثقافية، االلكترونية المواقع وزيارة المتخصصة، القراءة إدمان على الحث -2
 .وتقييمها لتقويمها عليها، واالطالع للمشاركة الزمالء وحث واألدبية، الفنية النشاطاتو بالمنتديات

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة خطة متطلبات وفق/ المركزي بولالق -1
 العامة، ثقافتهم مستوى خاللها من يتبيّن ،الكلية في ينالمقبول للطلبة مقابلة هناك تكون أن يجب -2

 ومعدالتهم، وقابليتهم، يتناسب بما وتوزيعهم توجيههم، الكلية إلدارة ليتسنى وميولهم؛ وقدراتهم،
  %.07 عن تقل بها التخصص يريد التي المادة درجة تكون ال أن على فضال

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 أحمد مصطفى فائق.ود الحمداني، سالم.د ونثره، شعره في دراسة الحديث، العربي األدب. 

 الشوكاني دمحم باقادر، بكر أبو السبيّل، عبدالعزيز: تحرير الحديث، العربي لألدب كيمبردج تاريخ. 

 الدسوقي عمر الحديث، العربي النثر نشأة. 

 الشنطي صالح دمحم الحديث، العربي األدب. 

 المقدسي أنيس وأعالمها، األدبية الفنون. 

 المتخصصة االنترنت مواقع. 

 األخرى الجامعات في المادة تدريس ومصادر محاضرات، على االطالع. 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 وبة من البرنامجمخرجات التعلم المطل 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2115-2116 /

 الدراسات األولية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي النثر  
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب -جامعة بغداد سسة التعليميةالمؤ .1

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 AL MP  431 اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 72 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/4/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .لحركات واالتجاهات التي ظهرت في الوطن العربي منذ بداية عصر النهضةالتعرف على أهم ا -1
 ، ودراسة نتاجهم.الذين ظهروا في هذه المرحلة الكتاب واألدباءهم أعلى  التعرف -2
 السيرة ( دراسة تاريخية، وفنية.-المسرحية-القصة-الحديث:) المقالة العربي النثر فنون دراسة -3
 
 
 
 
 

 

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 مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
تمكين الطلبة من فهم، ومعرفة، ودراسة نشأة النثر العربي الحديث، وتطوره، ومعرفة أثره في   -1أ

      حياة الفرد، والمجتمع، فضال عن دوره في تنمية الحياة الثقافية والسياسية.

 ون النثرية التي ظهرت في القرنين التاسع عشر، والعشرين.تمكين الطلبة من معرفة أهم الفن -2أ

الوقوف على عوامل النهضة: الصحافة، والترجمة، والمدارس، والبعثات، والطباعة؛ ودورها  -3أ

 التاريخي.
فن المقالة: تعريفها، نشأتها، خصائصها، أعالمها ) دمحم عبده، الرافعي، المنفلوطي، دراسة وفهم  -4أ

 مي المدرس(.أحمد أمين، فه
 : النشأة، التطور، خصائصها الفنية، أعالمها وأبرز نتاجهموالرواية فن القصةدراسة وفهم  -5أ

 المويلحي، دمحم حسين هيكل، محمود أحمد السيد، نجيب محفوظ( .)

 
التطور، خصائصها الفنية،  أعالمها  وأبرز نتاجهم )مارون  ، النشأة فن المسرحية: دراسة وفهم  -6أ

     ش، أحمد شوقي، توفيق الحكيم(.   النقا

 
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة فن التعلم، وممارسة اكتساب المعرفة، وتحصيل الخبرات العلمية.الطالب لإعداد  – 1ب

 التي تقف دون فهم وإتقان هذا العلم. تمكين الطلبة من حل وتذليل المشاكل والصعوبات – 2ب

 مية مهارة المالحظة، واالستقراء، واالستنتاج.تن – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرة. -1
إجراء مناقشة علمية، وحوارات تعمق المعرفة بالمكونات األدبية التي تحيل عليها الثقافات  -2

 المتعاقبة؛ ليكون الطالب ملما بالجنس األدبي، وتفرعاته، ومصادر دراسته.
 .إجراءاتهاومالحظة  ، أو األدبية،م بتحليل النصوص اإلبداعية وفق أحد المناهج النقديةالقيا -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

إلى المحاضرة، ويتضح ذلك من  الحضورقراءة مادة الدرس قبل مالحظة حرص الطالب على  -1

 والتفاعل مع الموضوع. ،خالل المشاركة
 االختبار اليومي، والشهري، والفصلي. -2
لتشجيع على المشاركة والتفاعل؛ بالتقدير المعنوي، والمادي/الدرجة، ومراقبة مدى استجابة ا -3

 الطالب، واهتمامه بذلك.
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ريج عارفين باألدب العربي الحديث، فنونا، وأعالما، وخصائص.تخ  -1ج

 ار، واالسترجاع.تطوير مهارة القراءة، والتحليل، والحفظ واالستذك -2ج

 تنمية الذائقة األدبية لدى متلقي فنون النثر العربي الحديث. -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة بالخطاب المباشر. -1
 استخدام السبورة إليضاح بعض النقاط الرئيسة في الموضوع. -2
 الهادفة.والمناقشات العلمية، الجادة،  -3
 ، فضال على المواقع االلكترونية( Data showللتعلم مثل الحاسب والـ) استعمال التقنيات الحديثة -4
 تشجيع روح التعاون، والتعلم الجماعي. -5

 

 
 طرائق التقييم    

 االستجابة ألداء الواجبات البيتية بحلها، فضال عن تحضير موضوع الدرس جيدا. -1
 ظة العلمية.وإبداء المالح ،المشاركة الفاعلة بالنقاش، والحرص على المداخلة -2
 والتحريرية. ،االمتحانات الشفوية -3
 المشاركة بكتابة التقارير، والبحوث. -4
 استخدام الطرق العلمية، والمنهجية في البحث. -5

 

 

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

 المادة.إعداد تخطيط منهجي لدراسة  -1د

 وتحليلها. ،التعرف على طرائق التدريس الحديثة، ومناهج قراءة النصوص -2د

 والتقييم، بتبني منهجية التفكير الناقد. ،مهارات التقويمإتقان   -3د

والمعرفة  يجعالن الكتب هما اللذانما يقرأه الطالب، وهضم  أثناء القراءة، الحرص على التفكير -4د

ذهن الصحة والحيوية؛ وبذلك نعد عارفين ومتخصصين في النثر العربي الحديث نافعتين؛ إذ يمنحان ال

 أذهان الباحثين. نتاجا، وقضايا فكرية وأدبية، تشغلأعالما، و
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 البنية التحتية  .12

األدب العربي الحديث، دراسة في شعره ونثره، د.سالم  المطلوبة ـ الكتب المقررة 1

 الحمداني، ود.فائق مصطفى أحمد.

 
: تحرير الحديث، العربي لألدب كيمبردج تاريخ  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .الشوكاني دمحم باقادر، بكر أبو السبيّل، عبدالعزيز

 الدسوقي عمر الحديث، العربي النثر نشأة. 

 الشنطي صالح دمحم الحديث، العربي دباأل. 

 المقدسي أنيس وأعالمها، األدبية الفنون. 

 شلق عليه،دفاقآ ،دوافعه, الحديث العربي ألدبا.  
 دمحم ،عشر التاسع القرن في دبيةاأل العراق هضةن 

 .البصير مهدي

 الفاخوري حنا العربي، األدب تاريخ في الجامع. 

 
 

               بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 العراق/المعاصر األديب أدبية، آفاق األجنبية، الثقافة ،األقالم
 اإلمارات،/الثقافة  عمان،/نزوى لبنان،/اآلداب مصر،/فصول

 .الثقافية الشؤون دار إصدارات سلسلة .الكويت/الفكر عالم

ت قع االنترنراجع االلكترونية، مواب ـ الم

.... 
mostafa.com-www.al 

www.waqfeya.com 

www.trytop.com 

www.ofouq.com 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إلقاء محاضرة  بيان العوامل ونتائجها لهاالنهضة وعوام 2 األول

واستعمال 

 السبورة

طرح أسئلة 

 واختبار يومي

 //     //       أعالمها وأثرهم الصحافة 2 االثاني
أهميتها، أعالمها،  الترجمة 2 الثالث

 نتائجها
       //     // 

 //      //          النشأة والتطور المدارس 2 الرابع
بداياتها وأثرها في  عثاتالب 2 الخامس

 التطور والتقدم العلمي
       //      // 

 //      //         نشأتها وأهميتها الطباعة 2 السادس
مظاهر تطور النثر  2 السابع

 الحديث يالعرب
الفنون الحديثة، تطور 

 لغة الكتابة، وأثرها.
         //      // 

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
http://www.waqfeya.com/
http://www.waqfeya.com/
http://www.trytop.com/
http://www.trytop.com/
http://www.ofouq.com/
http://www.ofouq.com/
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www.pdfshere.com 

majles.alukah.net 

http://saaid.net/book/index.php 

www.4shared.com 

www.alrowaee.com 

www.ta5atub.com 

www.books4all.net 

www.amazon.com 

maktbty.blogspot.com-http://huna 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 .األدب وتدريس دراسة، في العالمية المنهاج مع مقارنةال -1
 .المادة الحتواء بالزمن؛ السعة يتطلب وذلك الدقيقة؛ التفاصيل حيث من المنهج مفردات إثراء -2
 المواقع عن فضال ،( Data show)والـ ،كالحاسوب الحديثة، االتكنولوجي وتقنيات وسائل استخدام -3

 .لكترونيةاال
 الثقافية، المقرات على فضال مستمرة، بصورة بزياراتها المكتبات مستجدات مواكبة على الحرص -4

 وينشغل يهتم ممن وغيرها والمسرح، السينما وارتياد العراقي، العلمي والمجمع األدباء، كاتحاد
 كل مع والتواصل ،االلكترونية ومواقعها ومكتباتها، نشاطاتها، مع والتفاعل اإلبداعية، بالنصوص

   .متخصصون أم إنتاج أدوات سواء الحديث، العربي النثر إبداعات ونشر بدراسة تعنى التي المصادر
 

 

 

 
 

http://www.pdfshere.com/
http://www.pdfshere.com/
http://saaid.net/book/index.php
http://saaid.net/book/index.php
http://www.4shared.com/
http://www.4shared.com/
http://www.alrowaee.com/
http://www.alrowaee.com/
http://www.ta5atub.com/
http://www.ta5atub.com/
http://www.books4all.net/
http://www.books4all.net/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://huna-maktbty.blogspot.com/
http://huna-maktbty.blogspot.com/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 22/4/2102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    وقيعالت    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         ة السيد العميد مصادق                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ اللغات السامية

 بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ــــــــ لمعتمد  ا برنامج االعتماد .6

 ـــــــ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ـ االطالع على تاريخ الحضارات القديمة1

 ـ معرفة الشعوب التي كانت تقطن في الجزيرة العربية قبل اإلسالم2

 ة الشعوب هي حركة لغوية في الوقت نفسهـ معرفة هجرات شعوب الجزيرة العربية  الن حرك3

 
بين الشعوب السامية وغيرهم الن محصله معرفة الصراع اللغوي في المناطق المتصارع ـ معرفة الصراع 4

 عليها
 ةواللغة األم التي تشعبت منها هذه اللغـ التعريف باللغات السامية 5

 ا وبين العربية البائدةـ  االطالع على تاريخ عربيتنا الباقية وما الصلة بينه6

 
 بيان اصل األبجدية العربية وتاريخها  ـ 7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  بناء الطالب معرفيا بالثقافة التاريخية لإلفادة من تجارب الماضي    -1أ

 شرقين والمصادر والمراجع واألبحاث التاريخةاطالع الطالب على آراء المؤرخين والمست -2أ

 االلمام بجغرافية الشعوب السامية ومعرفة المناطق التي ينحدر عنها كل من ينتمي لهذه السالالت -3أ
معرفة ثقافات الشعوب القديمة ومدوناتها  ونقوشها وأحوالها االقتصادية واالجتماعية والسياسية  -4أ

 والدينية
 أو أصل اللغة المحكية لكل ناطق بلغة تنحدر من أرومة اللغات السامية األم  معرفة أصل اللغة -5أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 معرفة المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بتاريخ الشعوب السامية ولغاتها – 1ب 

ن اللذين ال يمكن أن تنفك التاريخي والمنهج المقارالبحث العلمي كالمنهج هج امنالطالب بتثقيف  – 2ب 

 .  األخرى الداعمة لالختصاص الطالب الثقافات لكي يدرك عنهما اللغة العربية في علومها

 _ تمكين الطالب من التعامل مع المصادر والمراجع التقان ملكته البحثية3ب 

 _غرس روح المواطنة واالحترام لثقافات الشعوب األخرى 4ب 

 
 

 

 

 

 
 يم طرائق التقي     

 

 

 واالمتحانات التحريرية  األسئلة الشفوية

 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

استعمال الخرائط ،ومهارات الرسم ، والخط، وتفعيل ثقافة الحوار والواجبات اليومية ، وتشجيع روح 

 المنافسة العلمية

 

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

 كإدارة الصف مهارات طرائق التدريس  -1د

 خالية من الغموض مهارات ايصال المقرر بطريقة ميسرة وواضحة -2د

 االهتمام بالفروق الفردية بين الطلبة -3د

 خارجياإلفادة من جعل المقرر حلقة وصل بين الطالب ومحيطه ال  -4د   

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 األسئلة الشفوية واالمتحانات التحريرية 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

( في 2) تاريخ اللغات السامية al ho 108 األولى

( 3ألسبوع/ )ا

 شعب
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 أتليف كتاب و حبوث ذات صلة مباشرة ابملقرر الدراسي، وحماولة االطالع على املصادر املعنية و االمام بكل ما له تعلق به 
 
 
 
 

 لمعهد(ااألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 

 هذا من شأن املعايري املتبعة يف خطة القبول يف الكلية واجلامعة
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اتريخ اللغات السامية إلسرائيل ولفنسون
 ملحمة كلكامش د.طه ابقر

 /سلسلة إذا نطق السراةطوفان نوح بني احلقيقة واالوهام
 علي م د.جواد املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسال
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج خاصة بالال

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

تاريخ اللغات  AL HO 108 2112ـ2112

 السامية
 + + + + + + + + + + + + + + + + أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 / جامعة بغداد كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    / المركز علمي م الالقس .2

 AL HO 108 اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2118_2117الفصل الثاني/ الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 ـ االطالع على اتريخ احلضارات القدمية1

 معرفة الشعوب اليت كانت تقطن يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالمـ 2

 ـ معرفة هجرات شعوب اجلزيرة العربية  الن حركة الشعوب هي حركة لغوية يف الوقت نفسه3

 
 ـ معرفة الصراع بني الشعوب السامية وغريهم الن حمصله معرفة الصراع اللغوي يف املناطق املتصارع عليها4

 ت السامية واللغة األم اليت تشعبت منها هذه اللغةـ التعريف ابللغا5

 ـ  االطالع على اتريخ عربيتنا الباقية وما الصلة بينها وبني العربية البائدة6

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ـ بيان اصل األجبدية العربية واترخيها  7

 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 ناء الطالب معرفيا بالثقافة التاريخية لإلفادة من تجارب الماضي  ب   -1أ

 اطالع الطالب على آراء المؤرخين والمستشرقين والمصادر والمراجع واألبحاث التاريخة -2أ

 االلمام بجغرافية الشعوب السامية ومعرفة المناطق التي ينحدر عنها كل من ينتمي لهذه السالالت -3أ

الشعوب القديمة ومدوناتها  ونقوشها وأحوالها االقتصادية واالجتماعية والسياسية معرفة ثقافات  -4أ

 والدينية

 معرفة أصل اللغة األم أو أصل اللغة المحكية لكل ناطق بلغة تنحدر من أرومة اللغات السامية -5أ

 
 
 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لمتعلقة بتاريخ الشعوب السامية ولغاتهامعرفة المصطلحات والمفاهيم ا – 1ب  

تثقيف الطالب بمناهج البحث العلمي كالمنهج التاريخي والمنهج المقارن اللذين ال يمكن أن تنفك  – 2ب 

   . عنهما اللغة العربية في علومها لكي يدرك الطالب الثقافات األخرى الداعمة لالختصاص

 التقان ملكته البحثيةلغير االختصاص  ر والمراجع تمكين الطالب من التعامل مع المصاد   - 3ب

 _غرس روح المواطنة واالحترام لثقافات الشعوب األخرى4ب 

  
 رائق التعليم والتعلمط     

 

 

استعمال الخرائط ،ومهارات الرسم ، والخط، وتفعيل ثقافة الحوار والواجبات اليومية ، وتشجيع روح 

 المنافسة العلمية

 
 تقييم طرائق ال     

 

 األسئلة الشفوية واالمتحانات التحريرية
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 إشاعة روح المحبة للشعوب األخرى واحترامها -1ج

 و الجغرافيتعزيز روح االنتماء التاريخي  -2ج

 اإلفادة من تجارب الماضي للحاضر-3ج

 بث ثقافة االعتزاز بالقيم والتقاليد واألعراف  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استعمال الخرائط ،ومهارات الرسم ، والخط، وتفعيل ثقافة الحوار والواجبات اليومية ، وتشجيع روح 

 المنافسة العلمية

 
 طرائق التقييم    

 

 األسئلة الشفوية واالمتحانات التحريرية

 

 

 
 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات طرائق التدريس كإدارة الصف  -1د

 مهارات ايصال المقرر بطريقة ميسرة وواضحة خالية من الغموض -2د

 االهتمام بالفروق الفردية بين الطلبة -3د

 اإلفادة من جعل المقرر حلقة وصل بين الطالب ومحيطه الخارجي  -4د         
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استعمال  مصطلح الساميات خريجو لغة عربية 2 1االسبوع 

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
تصنيف اللغات  ريجو لغة عربيةخ 2 2االسبوع

 السامية
استعمال 

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
استعمال  اللغة البابلية خريجو لغة عربية 2 4االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 ليوميةا
استعمال  اللغة االشورية خريجو لغة عربية 2 5االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
استعمال  اللغة الكنعانية خريجو لغة عربية 2 6االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

رية والتحري

والواجبات 

 اليومية
استعمال  اللغة االرامية خريجو لغة عربية 2 7االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
استعمال  اللغة العبرية خريجو لغة عربية 2 8االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

شفوية ال

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
استعمال  العربية البائدة خريجو لغة عربية 2 9االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 اتريخ اللغات السامية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم، ملحمة كلكامش )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
_____ 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
_______ 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

تأليف كتاب و بحوث ذات صلة مباشرة بالمقرر الدراسي، ومحاولة االطالع على المصادر المعنية و االمام 

 بكل ما له تعلق به

 

 
 

الشرح 

 والتفصيل
والواجبات 

 اليومية
استعمال  العربية الياقية خريجو لغة عربية 2 11االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 لتفصيلوا

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
استعمال  الكتابة العربية خريجو لغة عربية 2 11االسبوع

خريطة المدن 

المدروسة مع 

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية
استعمال  لغات جنوب اليمن خريجو لغة عربية 2 12االسبوع

خريطة المدن 

مدروسة مع ال

الشرح 

 والتفصيل

األسئلة 

الشفوية 

والتحريرية 

والواجبات 

 اليومية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 
 بغداد :  اجلامعة    

   اآلداب : / املعهدةالكلي   
     للغة العربيةا :  القسم العلمي   
 6112-9-1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 : د. احسان علي احليدري املعاون العلمي سما                           د.عقيل رحيم علي  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      

 
      



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 كتاب قديم

 لغة عربية بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نويس

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 

 شكالياتهموضوعات الدرس اللغوي القديم وإ هم الب بأطتعريف ال

 والمقارنة بينها لغويةالمناهج ال القدرة على وصف

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  طرائق التفكير بالمنهج المقرر بأساسياتااللمام -1أ

كاديمية والتربوية في بعاد األخالل التعرف وتطبيق األ من ,داء عمليأها في تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 ا لتقبل المادة الدراسية .ا وفكري  لطالب نفسي  عداد اإ -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر . ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف ا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذهني   - 1ب

 .الخبرات و

  و مفاهيمها وشخصياتها در من المعارف حول تاريخ المادةكبر قتحصيل أ – 2ب

 .  والنقاش القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .قع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية الذكية واالستفادة من موا

 

 
 يم وطرائق التق     

 

 ,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير()الحوار , والنقاشاالمتحان الشفوي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

التركيز على الجوانب تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع  -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات  او الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

ثناء أالمعرفية وزيادة السرعة والسعة  ستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجةاستراتيجيات التعلم كا

استراتيجيات التخطيط  , استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج , التعلم

 .والتنظيم الذاتي

 
 يم وطرائق التق   

 

كيقر , والتفكيقر مقن خقالل نققاط  ت طقرح, حيقث لى وجود مجال عميقق للتفطرح أفكار عالية الفهم , تؤدي إ

والنقاشققات واالختبققارات اراتققه فققي التفكيققر وتنظققيم األفكققار, تققؤدي الققى مسققاعدة المققتعلم فققي تطققوير مه

 العلمية.

 

 

 
 

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

 رة الصف مهارات ادا -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 يز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةيمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

م علقى الرةبقة فقي إثقارة خلقق بيئقة تشقجع المقتعل, تهيئة جقو مقن الرةبقة فقي التفكيقر أو تكقوين عقادات عقليقة

التفكيققر وأنمققاط السققلوي المثيققرة للتفكيققر حتققى تصققبح عمليققة التفكيققر عققادة تققؤدي إلققى فهققم أعمققق للمواضققيع 

ا يمكقن مقن خقالل نققاط تفكيقر معينقة تقؤدي إلقى وجقود مجقال للتفكيقر العميقق , أيض  طرح أفكار كبيرة. المحيطة

ومقققنظم بشقققكل دقيقققق يسقققاعده ذلقققك علقققى البحقققث   والتحققققق مقققن األمقققور بحيقققث يصقققبح المقققتعلم مفكقققر نشقققيط

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 يم وطرائق التق         

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير قدرات الطلبة علي تحلي, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 61 اللغة العربية 216ALob  الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضبول معيار الق .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
كتاب البيان والتبيين للجاحظ, وكتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد , وأدب الكاتب البن قتيبة وةيرها من 

 المصادر القديمة .

 



  
 5الصفحة 

 
  

 رائسة جامعة بغداد   
 م العايل والبحث العلمي التعلي

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 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
 يةهاراتالماألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى )

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  كتاب قديم   الرابع

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 اللغة العربية

 اسم / رمز المقرر .3
 كتاب قديم

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
61 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
22/4/2118 

 أهداف المقرر .8

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 
 القديم واشكالياته تعريف الطالب باهم  موضوعات الدرس اللغوي

 المناهج اللغوية والمقارنة بينها القدرة على وصف

 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

البعاد االكاديمية والتربوية في التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق ا  -2أ

 عملية التدريس .

 اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 على المشاركة الجماعية والحوار . القدرة  – 3ب

    الموضوعبلمتعلقة معرفة المفاهيم والمصطلحات ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .لكترونية والورقية ت والكتب االالذكية واالستفادة من مواقع االنترن

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(, الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 وجدانية فيهاال

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .حة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( المتا

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

تيجيات التخطيط التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استرا

 والتنظيم الذاتي

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  ت طرح, حيث 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 نية المقررب .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2114 
6 

التعريف بَمادَة الكتاب 

 القديم
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

6 
بكتاب أدب التعريف 

الكاتب البن قتيبة 

 هـ(276)ت

حان االمت محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 

6 
الموضوع األّول من 

 الكتاب:

 ) كتاب المعرفة(

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/11 

6 

باب ما يضعه  النّاس 

 فِي ةير موضعه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

31/11 

6 
باب تأويل ما جاء 

مثنّى في مستعمل 

 م.الكال

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

6 

باب تأويل المستعمل 

 من مزدوج الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

6 
باب ما يستعمل من 

 الدعاء في الكالم

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/2/

2111 

2 
باب تأويِل كالٍم من 

 م النّاس مستعمل.كال

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

2 
باب أصول أسماء 

ون  النَّاس المسمَّ

 بأسماء النبات. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
2  

ون بأسماء  الم سمَّ

 الطَّير.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

1/3 

2 
و َسمَّ َن بأسماء الم 

باع.  الّسِ

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

تعريف بكتاب البيان  2

والتبيين للجاحظ 

 هـ(255)ت
 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

2 
مقدمة كتاب البيان 

 والتبيين

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

2 
فِي العي ِّ  الباب األول

 والَحَصر. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

2 
آفات اللسان 

 وأْمراضه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

أْخبار واصل بن عطاء  2

شيخ المعتزلة واللثغة 

التي في لسانه 

والخالف حول هذه 

 اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

رير والتقا

 والبحوث 

21/4 

2 
فِي الحروف التي 

 تدخلها اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

2 
, تعريفه البيان العربيّ 

 وآلياته.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 

الجيد من البيان, وهو 

باب افتتحه بكالم أمير 

 المؤمنين 

مة )عليه السالم( " قي

 كّلِ إنسان ما يحسن".

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 

 

 

 

9 

 

 

 

َمفهوم البالةة عند 

 العرب واألمم األخرى.

 

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 قتيبة, ادب الكاتب .ابن   - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اجلاحظ, البيان والتبيني. -

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 احملكمة اللغة العربية جملة الكلية , جمالت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 .وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ي, احملاضرات الفداللغة العربيةمواقع 

 . املكتبة الوقفية , ومنتدى مكتبتنا العربية ,وموقع اآللوكة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

وفق متطلبات على ,  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 مخرجات التعليم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 
 بغداد :  اجلامعة    

   اآلداب : / املعهدةالكلي   
     للغة العربيةا :  القسم العلمي   
 2028-4-22اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 : املعاون العلمي سما                                                   : رئيس القسم سما   

                                                        :  يخالتار                                                           : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         يد مصادقة السيد العم                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 كتاب قديم

 لغة عربية بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد --- المعتمد   العتمادبرنامج ا .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 

 شكالياتهضوعات الدرس اللغوي القديم وإمو هم الب بأتعريف الط

 والمقارنة بينها لغويةالمناهج ال القدرة على وصف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  طرائق التفكير بالمنهج المقرر بأساسياتااللمام -1أ

كاديمية والتربوية في بعاد األخالل التعرف وتطبيق األ من ,مليداء عأها في تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 ا لتقبل المادة الدراسية .وفكري  ا عداد الطالب نفسي  إ -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر . ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف ا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذهني   - 1ب

 .الخبرات و

  و مفاهيمها وشخصياتها حول تاريخ المادة كبر قدر من المعارفتحصيل أ – 2ب

 .  والنقاش القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .الكتب االلكترونية والورقية الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت و

 

 
 يم وطرائق التق     

 

 ,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير()الحوار , والنقاشاالمتحان الشفوي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

لجوانب تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على ا -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

نات , حسب اإلمكااو الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

ثناء أالمعرفية وزيادة السرعة والسعة  شيط الذاكرة والمعالجةاستراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تن

استراتيجيات التخطيط  , استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج , التعلم

 .والتنظيم الذاتي

 
 يم وطرائق التق   

 

ر مقن خقالل نققاط  تحطقرح, حيقث لى وجود مجال عميقق للتفكيقر , والتفكيقطرح أفكار عالية الفهم , تؤدي إ

والنقاشققات واالختبققارات اراتققه فققي التفكيققر وتنظققيم األفكققار, تققؤدي الققى مسققاعدة المققتعلم فققي تطققوير مه

 العلمية.

 

 

 
 

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 يز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةيمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

فقي إثقارة خلقق بيئقة تشقجع المقتعلم علقى الرةبقة , تهيئة جقو مقن الرةبقة فقي التفكيقر أو تكقوين عقادات عقليقة

التفكيققر وأنمققاط السققلوي المثيققرة للتفكيققر حتققى تصققبح عمليققة التفكيققر عققادة تققؤدي إلققى فهققم أعمققق للمواضققيع 

ا يمكقن مقن خقالل نققاط تفكيقر معينقة تقؤدي إلقى وجقود مجقال للتفكيقر العميقق , أيض  طرح أفكار كبيرة. المحيطة

قيقققق يسقققاعده ذلقققك علقققى البحقققث  والتحققققق مقققن األمقققور بحيقققث يصقققبح المقققتعلم مفكقققر نشقققيط ومقققنظم بشقققكل د

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 يم وطرائق التق         

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

عليمي للتعرف علي مهارات التفكير قدرات الطلبة علي تحليل المحتوي الت, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 61 اللغة العربية 216ALob  الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 

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

 
 القبول المركزي.  -

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
كتاب البيان والتبيين للجاحظ, وكتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد , وأدب الكاتب البن قتيبة وةيرها من 

 المصادر القديمة .
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 رائسة جامعة بغداد   
 حث العلمي التعليم العايل والب
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج ة بالالخاص

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى )

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  كتاب قديم 216ALob  ثالثةال
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 اللغة العربية

 اسم / رمز المقرر .3
 216ALob كتاب قديم

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
61 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
22/4/2118 

 أهداف المقرر .8

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 
 غوي القديم واشكالياتهتعريف الطالب باهم  موضوعات الدرس الل

 المناهج اللغوية والمقارنة بينها القدرة على وصف

 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

ق االبعاد االكاديمية والتربوية في التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبي  -2أ

 عملية التدريس .

 اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 ة .اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسي -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 رة على المشاركة الجماعية والحوار . القد – 3ب

    الموضوعبلمتعلقة معرفة المفاهيم والمصطلحات ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .االلكترونية والورقية  ت والكتبالذكية واالستفادة من مواقع االنترن

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(, الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .متاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( ال

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

تراتيجيات التخطيط التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  اس

 والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  تحطرح, حيث 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2114 
6 

التعريف بَمادَة الكتاب 

 القديم
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

6 
بكتاب أدب التعريف 

الكاتب البن قتيبة 

 هـ(276)ت

متحان اال محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 

6 
الموضوع األّول من 

 الكتاب:

 ) كتاب المعرفة(

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/11 

6 

باب ما يضعه  النّاس 

 فِي ةير موضعه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

31/11 

6 
باب تأويل ما جاء 

مثنّى في مستعمل 

 لكالم.ا

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

6 

باب تأويل المستعمل 

 من مزدوج الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

6 
باب ما يستعمل من 

 الدعاء في الكالم

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/2/

2111 

6 
باب تأويِل كالٍم من 

 كالم النّاس مستعمل.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

6 
باب أصول أسماء 

ون  النَّاس المسمَّ

 بأسماء النبات. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
6  

ون بأسماء  المحسمَّ

 الطَّير.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

1/3 

6 
َسمَّ  وَن بأسماء المح

باع.  الّسِ

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

تعريف بكتاب البيان  6

والتبيين للجاحظ 

 هـ(255)ت
 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

6 
مقدمة كتاب البيان 

 والتبيين

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

6 
ول فِي العي ِّ الباب األ

 والَحَصر. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

6 
آفات اللسان 

 وأْمراضه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

أْخبار واصل بن عطاء  6

شيخ المعتزلة واللثغة 

التي في لسانه 

والخالف حول هذه 

 اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

تقارير وال

 والبحوث 

21/4 

6 
فِي الحروف التي 

 تدخلها اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

6 
, تعريفه البيان العربيّ 

 وآلياته.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 

الجيد من البيان, وهو 

باب افتتحه بكالم أمير 

 المؤمنين 

قيمة  )عليه السالم( "

 كّلِ إنسان ما يحسن".

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 

 

 

 

9 

 

 

 

َمفهوم البالةة عند 

 العرب واألمم األخرى.

 

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الكاتب . أدببن قتيبة, ا  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اجلاحظ, البيان والتبيني. -

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

اللغة العربية , جمالت جامعة بغداد (  –)جملة كلية اآلداب جملة الكلية 
 احملكمة 

قع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, موا

.... 
 .وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ي, احملاضرات الفداللغة العربيةمواقع 

 .املكتبة الوقفية , ومنتدى مكتبتنا العربية ,وموقع اآللوكة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

متطلبات  وفقعلى ,  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 مخرجات التعليم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 
 بغداد :  اجلامعة    

   اآلداب : / املعهدةالكلي   
     للغة العربيةا :  القسم العلمي   
 6112-9-1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 : د. احسان علي احليدري املعاون العلمي سما                           د.عقيل رحيم علي  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 كتاب قديم

 لغة عربية بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نويس

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 

 شكالياتهموضوعات الدرس اللغوي القديم وإ هم الب بأطتعريف ال

 والمقارنة بينها لغويةالمناهج ال القدرة على وصف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  طرائق التفكير بالمنهج المقرر بأساسياتااللمام -1أ

كاديمية والتربوية في بعاد األخالل التعرف وتطبيق األ من ,داء عمليأها في تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 ا لتقبل المادة الدراسية .ا وفكري  لطالب نفسي  عداد اإ -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر . ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف ا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذهني   - 1ب

 .الخبرات و

  و مفاهيمها وشخصياتها در من المعارف حول تاريخ المادةكبر قتحصيل أ – 2ب

 .  والنقاش القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .قع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية الذكية واالستفادة من موا

 

 
 يم وطرائق التق     

 

 ,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير()الحوار , والنقاشاالمتحان الشفوي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

التركيز على الجوانب تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع  -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات  او الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

ثناء أالمعرفية وزيادة السرعة والسعة  ستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجةاستراتيجيات التعلم كا

استراتيجيات التخطيط  , استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج , التعلم

 .والتنظيم الذاتي

 
 يم وطرائق التق   

 

كيقر , والتفكيقر مقن خقالل نققاط  ت طقرح, حيقث لى وجود مجال عميقق للتفطرح أفكار عالية الفهم , تؤدي إ

والنقاشققات واالختبققارات اراتققه فققي التفكيققر وتنظققيم األفكققار, تققؤدي الققى مسققاعدة المققتعلم فققي تطققوير مه

 العلمية.

 

 

 
 

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

 رة الصف مهارات ادا -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 يز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةيمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

م علقى الرةبقة فقي إثقارة خلقق بيئقة تشقجع المقتعل, تهيئة جقو مقن الرةبقة فقي التفكيقر أو تكقوين عقادات عقليقة

التفكيققر وأنمققاط السققلوي المثيققرة للتفكيققر حتققى تصققبح عمليققة التفكيققر عققادة تققؤدي إلققى فهققم أعمققق للمواضققيع 

ا يمكقن مقن خقالل نققاط تفكيقر معينقة تقؤدي إلقى وجقود مجقال للتفكيقر العميقق , أيض  طرح أفكار كبيرة. المحيطة

ومقققنظم بشقققكل دقيقققق يسقققاعده ذلقققك علقققى البحقققث   والتحققققق مقققن األمقققور بحيقققث يصقققبح المقققتعلم مفكقققر نشقققيط

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 يم وطرائق التق         

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير قدرات الطلبة علي تحلي, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 61 اللغة العربية 216ALob  الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضبول معيار الق .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
كتاب البيان والتبيين للجاحظ, وكتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد , وأدب الكاتب البن قتيبة وةيرها من 

 المصادر القديمة .
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 رائسة جامعة بغداد   
 م العايل والبحث العلمي التعلي
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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 

 السنة / المستوى

 
 رمز المقرر

 

 

 اسم المقرر

 الكتاب القديم
 أساسي

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يرفالمعاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى )

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  كتاب قديم 216ALob  الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ 

 / المركز علمي القسم ال .2
 اللغة العربية

 / رمز المقرر اسم .3
 216ALob  كتاب قديم

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
61 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
22/4/2118 

 أهداف المقرر .8

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 
 الطالب باهم  موضوعات الدرس اللغوي القديم واشكالياته تعريف

 المناهج اللغوية والمقارنة بينها القدرة على وصف

 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في التمكن من ترجمتها في   -2أ

 عملية التدريس .

 اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 سيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية .اعداد الطالب نف -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 ارف حول تاريخ المادة تحصيل اكبر قدر من المع – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    الموضوعبلمتعلقة معرفة المفاهيم والمصطلحات ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .ت والكتب االلكترونية والورقية ستفادة من مواقع االنترنالذكية واال

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(, الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

هم فيها مع التركيز على الجوانب  تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات صيات الفكرية او الشخ الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

لتفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت ا

 والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  ت طرح, حيث 

 واالختبارات العلمية. تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 ليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القاب   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2114 
6 

التعريف بَمادَة الكتاب 

 القديم
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

6 
بكتاب أدب التعريف 

البن قتيبة  الكاتب

 هـ(276)ت

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 

6 
الموضوع األّول من 

 الكتاب:

 ) كتاب المعرفة(

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/11 

6 

باب ما يضعه  النّاس 

 فِي ةير موضعه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

31/11 

6 
تأويل ما جاء  باب

مثنّى في مستعمل 

 الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

6 

باب تأويل المستعمل 

 من مزدوج الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

6 
باب ما يستعمل من 

 الدعاء في الكالم

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/2/

2111 

2 
باب تأويِل كالٍم من 

 كالم النّاس مستعمل.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

2 
باب أصول أسماء 

ون  النَّاس المسمَّ

 بأسماء النبات. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
2  

ون بأسماء  الم سمَّ

 الطَّير.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

لتقارير وا
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 والبحوث 

1/3 

2 
وَن بأسماء  َسمَّ الم 

باع.  الّسِ

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

تعريف بكتاب البيان  2

والتبيين للجاحظ 

 هـ(255)ت
 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

2 
مقدمة كتاب البيان 

 والتبيين

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

قارير والت

 والبحوث 

29/3 

2 
الباب األول فِي العي ِّ 

 والَحَصر. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

2 
آفات اللسان 

 وأْمراضه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

أْخبار واصل بن عطاء  2

شيخ المعتزلة واللثغة 

التي في لسانه 

والخالف حول هذه 

 غة.اللث

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21/4 

2 
فِي الحروف التي 

 تدخلها اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

2 
, تعريفه البيان العربيّ 

 وآلياته.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 

الجيد من البيان, وهو 

أمير  باب افتتحه بكالم

 المؤمنين 

)عليه السالم( " قيمة 

 كّلِ إنسان ما يحسن".

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 

 

 

 

9 

 

 

 

َمفهوم البالةة عند 

 العرب واألمم األخرى.

 

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ابن قتيبة, ادب الكاتب .  - )المصادر(  المراجع الرئيسية ـ 2

 اجلاحظ, البيان والتبيني. -

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 احملكمة اللغة العربية جملة الكلية , جمالت 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
 .وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ي, احملاضرات الفداللغة العربيةمواقع 

 . املكتبة الوقفية , ومنتدى مكتبتنا العربية ,وموقع اآللوكة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

طلبات وفق متعلى ,  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 مخرجات التعليم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 
 بغداد :  اجلامعة    

   اآلداب : / املعهدةالكلي   
     للغة العربيةا :  القسم العلمي   
 6112-9-1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 : د. احسان علي احليدري املعاون العلمي سما                           د.عقيل رحيم علي  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 كتاب قديم

 لغة عربية بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نويس

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 

 شكالياتهموضوعات الدرس اللغوي القديم وإ هم الب بأطتعريف ال

 والمقارنة بينها لغويةالمناهج ال القدرة على وصف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  طرائق التفكير بالمنهج المقرر بأساسياتااللمام -1أ

كاديمية والتربوية في بعاد األخالل التعرف وتطبيق األ من ,داء عمليأها في تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 ا لتقبل المادة الدراسية .ا وفكري  لطالب نفسي  عداد اإ -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر . ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف ا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذهني   - 1ب

 .الخبرات و

  و مفاهيمها وشخصياتها در من المعارف حول تاريخ المادةكبر قتحصيل أ – 2ب

 .  والنقاش القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .قع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية الذكية واالستفادة من موا

 

 
 يم وطرائق التق     

 

 ,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير()الحوار , والنقاشاالمتحان الشفوي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

التركيز على الجوانب تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع  -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات  او الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

ثناء أالمعرفية وزيادة السرعة والسعة  ستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجةاستراتيجيات التعلم كا

استراتيجيات التخطيط  , استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج , التعلم

 .والتنظيم الذاتي

 
 يم وطرائق التق   

 

كيقر , والتفكيقر مقن خقالل نققاط  ت طقرح, حيقث لى وجود مجال عميقق للتفطرح أفكار عالية الفهم , تؤدي إ

والنقاشققات واالختبققارات اراتققه فققي التفكيققر وتنظققيم األفكققار, تققؤدي الققى مسققاعدة المققتعلم فققي تطققوير مه

 العلمية.

 

 

 
 

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

 رة الصف مهارات ادا -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 يز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةيمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

م علقى الرةبقة فقي إثقارة خلقق بيئقة تشقجع المقتعل, تهيئة جقو مقن الرةبقة فقي التفكيقر أو تكقوين عقادات عقليقة

التفكيققر وأنمققاط السققلوي المثيققرة للتفكيققر حتققى تصققبح عمليققة التفكيققر عققادة تققؤدي إلققى فهققم أعمققق للمواضققيع 

ا يمكقن مقن خقالل نققاط تفكيقر معينقة تقؤدي إلقى وجقود مجقال للتفكيقر العميقق , أيض  طرح أفكار كبيرة. المحيطة

ومقققنظم بشقققكل دقيقققق يسقققاعده ذلقققك علقققى البحقققث   والتحققققق مقققن األمقققور بحيقققث يصقققبح المقققتعلم مفكقققر نشقققيط

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 يم وطرائق التق         

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير قدرات الطلبة علي تحلي, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 61 اللغة العربية 216ALob  الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضبول معيار الق .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
كتاب البيان والتبيين للجاحظ, وكتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد , وأدب الكاتب البن قتيبة وةيرها من 

 المصادر القديمة .
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 رائسة جامعة بغداد   
 م العايل والبحث العلمي التعلي
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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
 يةهاراتالماألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى )

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  كتاب قديم   الرابع
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 اللغة العربية

 اسم / رمز المقرر .3
 كتاب قديم

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
61 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
22/4/2118 

 أهداف المقرر .8

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 
 القديم واشكالياته تعريف الطالب باهم  موضوعات الدرس اللغوي

 المناهج اللغوية والمقارنة بينها القدرة على وصف

 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

البعاد االكاديمية والتربوية في التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق ا  -2أ

 عملية التدريس .

 اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 على المشاركة الجماعية والحوار . القدرة  – 3ب

    الموضوعبلمتعلقة معرفة المفاهيم والمصطلحات ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .لكترونية والورقية ت والكتب االالذكية واالستفادة من مواقع االنترن

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(, الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 وجدانية فيهاال

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .حة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( المتا

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء 

تيجيات التخطيط التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استرا

 والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  ت طرح, حيث 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 نية المقررب .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21 

/9/2114 
6 

التعريف بَمادَة الكتاب 

 القديم
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

6 
بكتاب أدب التعريف 

الكاتب البن قتيبة 

 هـ(276)ت

حان االمت محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 

6 
الموضوع األّول من 

 الكتاب:

 ) كتاب المعرفة(

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/11 

6 

باب ما يضعه  النّاس 

 فِي ةير موضعه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

31/11 

6 
باب تأويل ما جاء 

مثنّى في مستعمل 

 م.الكال

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

6 

باب تأويل المستعمل 

 من مزدوج الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

6 
باب ما يستعمل من 

 الدعاء في الكالم

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/2/

2111 

2 
باب تأويِل كالٍم من 

 م النّاس مستعمل.كال

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

2 
باب أصول أسماء 

ون  النَّاس المسمَّ

 بأسماء النبات. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
2  

ون بأسماء  الم سمَّ

 الطَّير.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

1/3 

2 
و َسمَّ َن بأسماء الم 

باع.  الّسِ

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

تعريف بكتاب البيان  2

والتبيين للجاحظ 

 هـ(255)ت
 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

2 
مقدمة كتاب البيان 

 والتبيين

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

2 
فِي العي ِّ  الباب األول

 والَحَصر. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

2 
آفات اللسان 

 وأْمراضه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

أْخبار واصل بن عطاء  2

شيخ المعتزلة واللثغة 

التي في لسانه 

والخالف حول هذه 

 اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

رير والتقا

 والبحوث 

21/4 

2 
فِي الحروف التي 

 تدخلها اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/4 

2 
, تعريفه البيان العربيّ 

 وآلياته.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 

الجيد من البيان, وهو 

باب افتتحه بكالم أمير 

 المؤمنين 

مة )عليه السالم( " قي

 كّلِ إنسان ما يحسن".

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 

 

 

 

9 

 

 

 

َمفهوم البالةة عند 

 العرب واألمم األخرى.

 

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 قتيبة, ادب الكاتب .ابن   - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اجلاحظ, البيان والتبيني. -

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 احملكمة اللغة العربية جملة الكلية , جمالت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 .وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ي, احملاضرات الفداللغة العربيةمواقع 

 . املكتبة الوقفية , ومنتدى مكتبتنا العربية ,وموقع اآللوكة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

وفق متطلبات  على , بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , تطوير البرنامج هو عملية 

 مخرجات التعليم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 
 
 
 
 
 
 بغداد :  اجلامعة    

   اآلداب : / املعهدةالكلي   
     للغة العربيةا :  القسم العلمي   
 6112-9-1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 : د. احسان علي احليدري املعاون العلمي سما                           د.عقيل رحيم علي  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         قة السيد العميد مصاد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 كتاب قديم

 لغة عربية بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نويس

 ال يوجد --- المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 

 شكالياتهموضوعات الدرس اللغوي القديم وإ هم الب بأطتعريف ال

 والمقارنة بينها لغويةالمناهج ال القدرة على وصف
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  طرائق التفكير بالمنهج المقرر بأساسياتااللمام -1أ

كاديمية والتربوية في بعاد األخالل التعرف وتطبيق األ من ,داء عمليأها في تالتمكن من ترجم  -2أ

 .عملية التدريس 

 .اللغوي القديمتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ
 ا لتقبل المادة الدراسية .ا وفكري  لطالب نفسي  عداد اإ -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر . ألكبراستيعاب الطلبة   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف ا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل تمكين الطالب ذهني   - 1ب

 .الخبرات و

  و مفاهيمها وشخصياتها در من المعارف حول تاريخ المادةكبر قتحصيل أ – 2ب

 .  والنقاش القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .قع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية الذكية واالستفادة من موا

 

 
 يم وطرائق التق     

 

 ,  الواجب المكلف به الطالب,  البحث العلمي والتقرير()الحوار , والنقاشاالمتحان الشفوي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

التركيز على الجوانب تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع  -1ج         

 الوجدانية فيها

بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب  ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات  او الشخصيات الفكرية الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

االستشهاد بالنصوص المقدسة او التي لها اثر في عقائد الناس من حيث القدسية والتي تعكس  -4ج   

 حالة الوعي االخالقي والقيمي للمجتمع .

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

ثناء أالمعرفية وزيادة السرعة والسعة  ستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجةاستراتيجيات التعلم كا

استراتيجيات التخطيط  , استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج , التعلم

 .والتنظيم الذاتي

 
 يم وطرائق التق   

 

كيقر , والتفكيقر مقن خقالل نققاط  ت طقرح, حيقث لى وجود مجال عميقق للتفطرح أفكار عالية الفهم , تؤدي إ

والنقاشققات واالختبققارات اراتققه فققي التفكيققر وتنظققيم األفكققار, تققؤدي الققى مسققاعدة المققتعلم فققي تطققوير مه

 العلمية.

 

 

 
 

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

 رة الصف مهارات ادا -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 يز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةيمهارات التقويم والتم   -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

م علقى الرةبقة فقي إثقارة خلقق بيئقة تشقجع المقتعل, تهيئة جقو مقن الرةبقة فقي التفكيقر أو تكقوين عقادات عقليقة

التفكيققر وأنمققاط السققلوي المثيققرة للتفكيققر حتققى تصققبح عمليققة التفكيققر عققادة تققؤدي إلققى فهققم أعمققق للمواضققيع 

ا يمكقن مقن خقالل نققاط تفكيقر معينقة تقؤدي إلقى وجقود مجقال للتفكيقر العميقق , أيض  طرح أفكار كبيرة. المحيطة

ومقققنظم بشقققكل دقيقققق يسقققاعده ذلقققك علقققى البحقققث   والتحققققق مقققن األمقققور بحيقققث يصقققبح المقققتعلم مفكقققر نشقققيط

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق وأكبر في مجاالتهم.

 

 
 يم وطرائق التق         

 
تنمي قدرات الطلبة علي تصميم ,  اسئلة أسئلة موضوعية باستعمالمتحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ل المحتوي التعليمي للتعرف علي مهارات التفكير قدرات الطلبة علي تحلي, وتحفز عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطروحة . ومهارات حل المشكالت .
 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ------ 61 اللغة العربية 216ALob  الثالثة

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي , تطوير مناهج املادة , تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية 
 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصلية االلتزام ابلوقت احملدد 

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضبول معيار الق .13

 
 القبول المركزي.  -

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 رائسة جامعة بغداد   
 التعليم العايل والبحث العلمي 
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 مخطط مهارات المنهج

 لخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة المه

 المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى )

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 × × × × × × × × × × × × × × × × اساسي  كتاب قديم   الرابع
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد/ االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 اللغة العربية

 اسم / رمز المقرر .3
 كتاب قديم

 أشكال الحضور المتاحة .4
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
61 

 داد هذا الوصف تاريخ إع .7
22/4/2118 

 أهداف المقرر .8

خصائص المعرفة اللغوية القديمةعلى  التعرف

 القضايا اللغوية القديمةتوضيح وتفسير  ابرز 
 تعريف الطالب باهم  موضوعات الدرس اللغوي القديم واشكالياته

 المناهج اللغوية والمقارنة بينها القدرة على وصف

 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ,من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في   -2أ

 عملية التدريس .

 اللغوي القديمجع المتعلقة بالفكر تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمرا -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة-4أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية . -5أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر .  -6أ
  قرر.مالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف و  - 1ب

 الخبرات .

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار .  – 3ب

    الموضوعبلمتعلقة معرفة المفاهيم والمصطلحات ا    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

, والشاشات   over headالمناقشات العلمية والحوار , واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

 .ت والكتب االلكترونية والورقية الذكية واالستفادة من مواقع االنترن

 
 طرائق التقييم      

 لف به الطالب,  البحث العلمي والتقريراالمتحان الشفوي )الحوار , والنقاش(, الواجب المك

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 

تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب  -1ج         

 الوجدانية فيها

ب بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األسالي ,عرض الدروس  -2ج

 القصة او الشعر او الرواية او االحداث التي تجلب انتباه الطالب . أسلوب

, حسب اإلمكانات او الشخصيات الفكرية  الزيارات الميدانية لبعض المعالم واآلثار واألماكن -3ج

 .المتاحة ويمكن تعويض ذلك بعرض األفالم وأشرطة )الفيديو( 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

يجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء استرات

التعلم,  استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج,  استراتيجيات التخطيط 

 والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

 

مجال عميق للتفكير , والتفكير من خالل نقاط  ت طرح, حيث طرح افكار عالية الفهم , تؤدي الى وجود 

 تؤدي الى مساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار .والنقاشات واالختبارات العلمية.

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

 مهارات ادارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهئية -2د

 مهارات التقويم  والمشاهدة -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 يقة التقييمطر طريقة التعليم

21 

/9/2114 
6 

التعريف بَمادَة الكتاب 

 القديم
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/9 

6 
بكتاب أدب التعريف 

الكاتب البن قتيبة 

 هـ(276)ت

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 

6 
الموضوع األّول من 

 الكتاب:

 ) كتاب المعرفة(

متحان اال محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/11 

6 

باب ما يضعه  النّاس 

 فِي ةير موضعه.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

31/11 

6 
باب تأويل ما جاء 

مثنّى في مستعمل 

 الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6/11 

6 

باب تأويل المستعمل 

 من مزدوج الكالم.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/11 

6 
باب ما يستعمل من 

 الدعاء في الكالم

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/2/

2111 

2 
باب تأويِل كالٍم من 

 كالم النّاس مستعمل.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

17/2 

2 
باب أصول أسماء 

ون النَّاس  المسمَّ

 بأسماء النبات. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

23/2 
2  

ون بأسماء  الم سمَّ

 الطَّير.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

1/3 

2 
وَن بأسماء  َسمَّ الم 

باع.  الّسِ

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/3 

تعريف بكتاب البيان  2

التبيين للجاحظ و

 هـ(255)ت
 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

22/3 

2 
مقدمة كتاب البيان 

 والتبيين

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

29/3 

2 
الباب األول فِي العي ِّ 

 والَحَصر. 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/4 

2 
آفات اللسان 

 اضه.وأْمر

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

14/4 

أْخبار واصل بن عطاء  2

شيخ المعتزلة واللثغة 

التي في لسانه 

والخالف حول هذه 

 اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21/4 

2 
فِي الحروف التي 

 تدخلها اللثغة.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 وث والبح

29/4 

2 
, تعريفه البيان العربيّ 

 وآلياته.

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

4/5 6 

الجيد من البيان, وهو 

باب افتتحه بكالم أمير 

 المؤمنين 

)عليه السالم( " قيمة 

 كّلِ إنسان ما يحسن".

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

15/5 

 

 

 

9 

 

 

 

البالةة عند  َمفهوم

 العرب واألمم األخرى.

 

 

االمتحان  محاضرة 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 



  
 13الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ابن قتيبة, ادب الكاتب .  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اجلاحظ, البيان والتبيني. -

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 تقارير فصلية 

 احملكمة اللغة العربية جملة الكلية , جمالت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 وية والصوتية اخلاصة ابملوضوع ي, احملاضرات الفداللغة العربيةمواقع 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

, وفق متطلبات مخرجات  بين جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص , مج هو عملية تطوير البرنا

 التعليم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :   
  م1098/ 4/ 91 اتريخ ملء امللف :   

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       

 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                       
 التاريخ  :                                                                                                                 التاريخ   :    
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد               
 



 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 النحو اللغة العربية  / المرحلة االولى

 بكالوريوس آداب في اللغة العربية  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م   1098/ 4/ 91         تاريخ إعداد الوصف  .8
 

 أهداف البرنامج األكاديمي

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية1

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها ـ3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 ـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية   - أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 اإلحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  – 1ب 

 شرح ابيات الفية ابن مالك   - 2ب 

 ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة .. 
 طرائق التقييم 

 اختبارات اسبوعية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها

 
 



 

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

 تعلم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصغها لغة العلم   -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 االرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .-3د

 تعليم  الطالب طريقة ترتيب األفكار وعرضها .-4د   

 طرائق التعليم والتعلم         

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا. .1
 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية. .2
 تكريم الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلمية. .3
 درجات محددة الواجبات البيتية.. .4

 

 

 
 طرائق التقييم 

 

 التحريرية والشفويةاالختبارات 
 

 بنية البرنامج  .5

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

 عملي     نظري      

  92 النحو  المرحلة االولى 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 



 
 التخطيط للتطور الشخصي .6

 توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة  ـ1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 لحصول على املعلومة الالزمة ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية ل4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .5

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .7

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها .1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة اإلعداية . 2
 الطاقة االستيعابية للقسم.  ـ3
 ـ إجراء مقابلة مع الطالب .4
 ـ اختبار املتقدمني .5
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .8

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 

 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 

 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

 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي النحو  المرحلة االولى 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .2

 نحو اللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

    92 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 م  1098/ 4/ 91               تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 

 
 أهداف المقرر

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية ، ،1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4
 ـ فهم النص القرآني5
 االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها ـ6
 
 

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.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي      -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  –- 1ب

 شرح ابيات الفية ابن مالك   - 2ب 

 ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية     - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 المدمجة .. اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية

 

 
 طرائق التقييم 

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم 

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 
 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم . -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة الكالم وما يتألف منه شرح قواعد النحو 2  1

 االختبارات المحاضرة عالمات االسم شرح قواعد النحو 2  2

عالمات الفعل  شرح قواعد النحو 2  3

 والحرف
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المعرب والمبني شرح قواعد النحو 2  4

 االختبارات المحاضرة الفعل الماضي النحو شرح قواعد 2  5

   اختبار تحريري  2  6

 االختبارات المحاضرة الفعل المضارع شرح قواعد النحو 2  7

 االختبارات المحاضرة فعل األمر شرح قواعد النحو 2  8

األسماء المعربة  شرح قواعد النحو 2  9

 والمبنية
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المقصور والممدود شرح قواعد النحو 2  11

   اختبار شفهي  2  11

 االختبارات المحاضرة األفعال الخمسة شرح قواعد النحو 2  12

 االختبارات المحاضرة العالمات اإلعرابية شرح قواعد النحو 2  13

 االختبارات المحاضرة األسماء الستة شرح قواعد النحو 2  14

   اختبار تحريري  2  15

 االختبارات المحاضرة المستثنى قواعد النحوشرح  2  16

 االختبارات المحاضرة جمع المذكر السالم شرح قواعد النحو 2  17

   اختبار شفهي  2  18

 االختبارات المحاضرة جمع المؤنث السالم شرح قواعد النحو 2  19

 االختبارات المحاضرة الممنوع من الصرف شرح قواعد النحو 2  21

   اختبار شفهي  2  21

 االختبارات المحاضرة النكرة والمعرفة شرح قواعد النحو 2  22

 االختبارات المحاضرة  شرح قواعد النحو 2  23

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح قواعد النحو 2  24

   اختبار شفهي شرح قواعد النحو 2  25

 االختبارات المحاضرة كان وأخواتها شرح قواعد النحو 2  26

 االختبارات المحاضرة كان وأخواتها شرح قواعد النحو 2  27

   اختبار شفهي شرح قواعد النحو 2  28

 االختبارات المحاضرة المشبهات بليس شرح قواعد النحو 2  29

 االختبارات المحاضرة المشبهات بليس شرح قواعد النحو 2  31



 البنية التحتية  .12

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 شرح أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك ، جامع الدروس العربية ، النحو الوايف  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  ( )
شروح االلفية االخرى. وشرح ابن يعيش على مفصل الزخمشري ، والبحوث 

 العلمية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع االلكرتونية للمكتبات ، كاملكتبة الشاملة وغريها ... 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 

 االختبارات المحاضرة أفعال المقاربة شرح قواعد النحو 2  31

   تحريري اختبار شرح قواعد النحو 2  32



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية :    القسم العلمي    
 62/4/6102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 واألدب األموي األدب اإلسالمي

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 إلزامي د  المعتم برنامج االعتماد .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 26/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطلبة مفهوم األدب يف عصر صدر اإلسالم  -1

 توضيح موقف القرآن الكرمي  من الشعر والشعراء  -2

 توضيح موقف الرسول واخللفاء من القرآن الكرمي   -3

 اض الشعرية يف العصر اإلسالمي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا التعرف على أهم األغر  -4

 التعرف على أهم األغراض الشعرية يف العصر األموي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا  -5

 إجراء املوازانت بني األدب يف العصر اإلسالمي واألدب يف العصر األموي  -6

 تعليم الطلبة مفهوم األدب يف عصر صدر اإلسالم  -7

 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجخرجات الم  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 التمكن من فهم األدب اإلسالمي واألموي  -1أ 

 صقل الموهبة الشعرية لدى الطالب  -2أ

 اطالع الطلبة على ارث امتنا العربية  -3أ
 تنمية المهارات اإللقائية والمعرفية لدى الطلبة -4أ
 ة في فهم عصور األدب العربي المساهم -5أ
   -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المهارات النقدية  – 1ب

 المهارات الفنية  – 2ب

 المهارات التحليلية – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة الشفوية  -1
 المشاركة الطالبية  -2
 األمثلة التوضيحية  -3
 خل المحاضرة أعداد البحوث ومناقشة دا -4

 أجراء مسابقات الحفظ للشعر بين الطلبة 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات التحليلية للنصوص  -2
 البحوث والتقارير -3

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المالحظة واإلدراك -1ج         

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنساخ والتقويم -3ج

 اإلعداد والتقويم   -4ج

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة الشفوية  -5
 المشاركة الطالبية  -6
 األمثلة التوضيحية  -7
 أعداد البحوث ومناقشة داخل المحاضرة  -8

 أجراء مسابقات الحفظ للشعر بين الطلبة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات النظرية  -4
 ص االختبارات التحليلية للنصو -5
 البحوث والتقارير -6

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 المحاضرة الشفوية  -9
 المشاركة الطالبية  -11
 األمثلة التوضيحية  -11
 اخل المحاضرة أعداد البحوث ومناقشة د -12
 أجراء مسابقات الحفظ للشعر بين الطلبة  -13

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات النظرية  -7
 االختبارات التحليلية للنصوص  -8
 البحوث والتقارير  -9

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     الثانية

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ة ارات العامالمه

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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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة  العربية     / المركز علمي القسم ال .2

 األدب اإلسالمي واألموي    ARL 200307 اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

/  2117م الدراسي الفصلين الدراسيين األول والثاني من العا الفصل / السنة .5

2118  
 ساعة  91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2118/  4/ 25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعليم الطلبة مفهوم األدب يف عصر صدر اإلسالم  -8

 من الشعر والشعراء توضيح موقف القرآن الكرمي   -9

 توضيح موقف الرسول واخللفاء من القرآن الكرمي   -11

 التعرف على أهم األغراض الشعرية يف العصر اإلسالمي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا  -11

 التعرف على أهم األغراض الشعرية يف العصر األموي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا  -12

 إجراء املوازانت بني األدب يف العصر اإلسالمي واألدب يف العصر األموي  -13

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 لتعليم والتعلم والتقييموطرائق ا مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 التمكن من فهم األدب اإلسالمي واألموي  -1أ

 صقل الموهبة الشعرية لدى الطالب  -2أ

 اطالع الطلبة على ارث امتنا العربية  -3أ
 تنمية المهارات اإللقائية والمعرفية لدى الطلبة -4أ
 المساهمة في فهم عصور األدب العربي  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات النقدية  – 1ب

 المهارات الفنية  – 2ب

 المهارات التحليلية – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة الشفوية  -14
 المشاركة الطالبية  -15
 األمثلة التوضيحية  -16
 أعداد البحوث ومناقشة داخل المحاضرة  -17

 ات الحفظ للشعر بين الطلبة أجراء مسابق

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية  -11
 االختبارات التحليلية للنصوص  -11
 البحوث والتقارير -12

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة واإلدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنساخ والتقويم -3ج

 اإلعداد والتقويم   -4ج

  
 لتعليم والتعلم طرائق ا    

 الشرح والتوضيح  -1
 عرض المحاضرة  -2
 األمثلة والشواهد -3



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية  -1
 االختبارات الشهرية  -2
 االختبارات النقدية والتحليلية  -3
 االختبارات النظرية  -4

 

 

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

 المهارات الفنية -1د

 المهارات النقدية  -2د

 المهارات التحليلية -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اطالع الطلبة على نبذة  3 األول 

 مختصرة عن العصر 
هر عامة في ظوا

 األدب اإلسالمي
 االمتحان  المحاضرة

أسباب ضياع الشعر  3 الثاني

وانتحاله في هذه 

 المرحلة 

ضياع الشعر في 

 األدب اإلسالمي 
 االمتحان  المحاضرة

دراسة حياة الشاعر  3 الثالث

حسان بن ثابت وتحليل 

قصيدته في مدح 

 الرسول

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي امتحان 3 الرابع
دراسة موقف القران  3 الخامس

والرسول من الشعر 

 والشعراء

موقف القران 

 والرسول من الشعر
 االمتحان  المحاضرة

دراسة حياة الشاعر  3 السادس

الحطئية وحفظ قصيدة 

 له مع التحليل 

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي

ف الطلبة بأهم تعري 3 السابع

األغراض الشعرية 

 وحفظ نماذج منها 

األغراض المستحدثة 

 في العصر اإلسالمي
 االمتحان  المحاضرة

التأكيد على دور  3 الثامن

الشعر في الفتوحات 

 اإلسالمية 

شعر الفتوحات 

 اإلسالمية 
 االمتحان  المحاضرة

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي  امتحان 3 التاسع
تعريف الطلبة نبذة عن  3 اشرالع

 العصر 
الشعر في العصر 

 األموي 
 االمتحان  المحاضرة

الحادي 

 عشر
خصائص شعر  3

 المخضرمين
شعراء العصر 

 اإلسالمي
 االمتحان  المحاضرة

تحليل النماذج الشعرية  3 الثاني عشر

 ونقدها

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي 

 مميزات القصيدة 3 الثالث عشر

 اإلسالمية 

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي 

كعب بن دراسة حياه  3 الرابع عشر

وتحليل زهير مع حفظ 

 قصيدة بانت سعاد

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي

الخامس 

 عشر

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي امتحان  3

السادس 

 عشر

دارسة النثر اإلسالمي  3

ع الخطابة وتطورها م

 حفظ بعض النصوص   

 االمتحان  المحاضرة النثر اإلسالمي
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 البنية التحتية  .12

دارسة النثر اإلسالمي  3 السابع عشر

الكتابة وتطورها مع 

 حفظ بعض النصوص   

 االمتحان  المحاضرة النثر اإلسالمي

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي امتحان 3 الثامن عشر 
اطالع الطلبة على نبذة  3 

 ر مختصرة عن العص
 االمتحان  المحاضرة العصر األموي

دراسة حزب األمويين  3 التاسع عشر

وحياة الشاعر عدي بن 

الرقاع مع تحليل 

 قصيدة له 

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

دراسة حزب الخوارج  3  عشرون

وحياة الشاعر 

الطرماح مع تحليل 

 قصيدة له

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

واحد 

 نوعشرو

دراسة حزب  3

الزبيريين وحياة 

الشاعرعبيد هللا بين 

قيس الرقيات  مع 

 تحليل قصيدة له

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

اثنان 

 وعشرون

دراسة حزب العلويين  3

وحياة الشاعر الكميت 

 مع تحليل قصيدة له

النثر في العصر 

 األموي 

 االمتحان  المحاضرة

ثالث 

 وعشرون

 االمتحان  المحاضرة األموياألدب  امتحان 3

أربع 

 وعشرون 

الغزل الصريح وحياة  3

الشاعر عمر بن أبي 

ربيعة مع تحليل 

 قصيدته الرائية

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

خمس 

 وعشرون

الغزل العذري وحياة  3

 الشاعر جميل بثينة

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

ست 

 وعشرون

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي امتحان 3

سبع 

 وعشرون

دراسة فن النقائض  3

وتطوره وأهم شعراء 

النقائض مع حفظ 

 النماذج الشعرية

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

ثمان 

 وعشرون

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي امتحان 3

تسع 

 وعشرون

دراسة النثر الخطابة  3

والكتابة مع حفظ 

 نماذج منها

 االمتحان  المحاضرة موياألدب األ

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي امتحان 3 ثالثون
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 االمايل يف األدب اإلسالمي واألموي د. ابتسام مرهون  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اتريخ األدب اإلسالمي د. شوقي ضيف  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 لعصر األموي د. شوقي ضيف التطور والتجديد يف ا

 دراسات يف العصرين اإلسالمي واألموي د. عبد احلميد قط 
 يف األدب اإلسالمي واألموي د. عبد العزيز عتيق

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة كلية اآلداب 

 جملة  األستاذ 
 جملة األقالم 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
   pdfالكتب والدواوين الشعرية على 

 الدراسات واملقاالت األدبية 
 البحوث والرسائل واالطاريح اخلاصة ابملادة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 حث األستاذ على المشاركة بالدورات التثقيفية والمؤتمرات والندوات  – 1

 التوأمة مع الكليات األهلية  -2

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 قسم اللغة العربية:    القسم العلمي    
 0228-4-02اتريخ ملء امللف :     

 
 

 :   التوقيع                              :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                           : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    
 
 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     



  
 1الصفحة 

 
  

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  بةشع اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
 
 
 

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                      

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 العلمي / جامعة بغداد كلية اآلداب والبحثوزارة التعليم العالي  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علم العروض / المرحلة الثانية

 يوس في آداب اللغة العربيةبكالور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام السنوي

 نظام الوحدات المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0228-4-02 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

زان والقوافي( وذلك من خالل التعريف بواضع هذا تعريف طلبة المرحلة الثانية بمفهوم علم العروض )األو -

العلم, والعلماء والنقاد الذين التزموا منهجه او جددوا فيه مثل االخفش االوسط, وقطرب والفّراء وثعلب, وابن 
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عبد ربه األندلسي, وابن رشيق القيرواني, والمعري, وابو يعلى التنوخي, وغيرهم. اما من المحدثين فمنهم 

 الهاشمي, و د. عبدهللا طيب المجذوب, ود.يوسف حسين بكار, ود. صفاء خلوصي, وغيرهم.السيد احمد 
ويهدف المقرر ايضا الى التعريف بالعروض بوصفه علما جديدا لم يألفه الطلبة من قبل, وبيان اهميته في  -

منه كما قالته  ة صحيحة والتثبتراءة الشعر العربي قعر العربي وسالمتهما من خالل قراءحفظ اللغة والش

العرب, والسيما في تحقيق النصوص. ولذا فان اهميته تكمن في حفظ الشعر العربي ونقله متواترا خاٍل من 

الكسر والزلل وبيان اختالفه عن الكالم المنثور. وبذلك يكون الطلبة على دراية تامة بأهمية هذا العلم وانعكاسه 

هذا العلم وبخالف ذلك فان اسطورة الشعر العربي التي تمتد  على الشعر المعاصر, الذي يجب ان يلتزم اصول

 .جذورها الى عمق العصر الجاهلي يكون قد تم القضاء عليها
 تنمية القدرات عند الطلبة الذين لديهم موهبة نظم الشعر وذلك على وفق اصول علم العروض التي تعلموها. -

عيلة( الى المنهج المقرر لكونها مستنبطة من بحور الخليل, شعر التف -كما تم اضافة فقرة )بحور الشعر الحر -

ولذا يجب التعريف بها وبطريقة تقطيع الشعر فيها. وايضا اعطاء فكرة عن ما يسمى ب )قصيدة النثر( 

وخروجها على المألوف, )والقصيدة الرقمية التفاعلية الحاسوبية( التي من خاللها يمكن تفعيل علم العروض 

 كل جمعي لكون ان القصيدة الرقمية اصبحت تحتل مساحة كبيرة في وسائل التواصل االجتماعي.بين الطلبة بش

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
تعريف الطلبة بمخرجات مادة علم العروض التي سيدرسونها خالل السنة الدراسية واإللمام  -1أ

       بأساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر.

شرح األسس الخاصة بعلم العروض من خالل خمس مقدمات ممهدة تحمل عنوان )مقدمات في علم  -2أ

 العروض(.

 تهيئة الطلبة لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بعلمي العروض والقافية. -3أ
 لبحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة.التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة ا -4أ
 اعداد الطلبة نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية. -5أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر. -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

ن خالل المشاركة الجماعية قراءة األبيات الشعرية قراءة صحيحة وتدريب الطلبة على قراءتها م - 1ب 

 والحوار المتبادل.

فسح المجال للطالب في قيادة المحاضرة, وقيامه بدور االستاذ ليناقش ويسأل زمالءه في أول  - 2ب 

 عشرة دقائق من كل محاضرة وذلك بحسب ما تتطلبه مادة علم العروض وطبيعتها الخاصة.

 ؤال يتعلق بالمحاضرة السابقةأي سوقبل البدء بأية محاضرة, االجابة عن   - 3ب 

    معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع.  - 4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      
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متعددة ومنها تعلم أصول علم العروض وتفصيالته في محاضرات معنونه ومحددة من خالل المصادر 

د على االنترنت حول المادة ومناقضة ذلك المتعلقة بالمادة, وحث الطلبة أيضا على متابعة كل ما هو جدي

 في المحاضرة.

 

 

 
 طرائق التقييم      

 جابة عن أي سؤال يتعلق بالمحاضرة السابقة.قبل البدء بأية محاضرة, اإل -1

كبر عدد من الطلبة وللوقوف على مستواهم العلمي سئلة خالل شرح المحاضرة لمناقشة أطرح األ -2

 ومدى استيعابهم.

خرى تحريرية في آخر عشرة دقائق من كل محاضرة مما يتعلق عيه شفوية, وأسبوارات أاختب -3

 بالمحاضرة السابقة.

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

العمل على تمسك الطلبة بلغتهم وقيمتها في حياتهم العلمية والعملية بشكل عام, والمادة المقررة  -1ج         

 بشكل خاص.

 تواصل والتفاعل اثناء المحاضرة واهتمامهم بواجباتهم وكيفية التحضير.حثهم على ال -2ج

تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة, وحثهم على متابعة االصدارات الجديدة المتعلقة  -3ج

 باختصاصهم وثقافتهم العامة.

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                             

 

 
 طرائق التقييم    

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                            

 

 

 
 

 

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

هة, والتحليل طالب وجعله قادرا على ترتيب األفكار وعرضها من جاالرتقاء بالمستوى الفكري لل -1د

 خرى.واالستنباط من جهة أ

تخريج مدرسين في اللغة العربية قادرين على تعليم علم العروض لكل من يفتقر لهذا العلم ممن له  -2د

 موهبة نظم الشعر.

 تخريج نقاد متمكنين من معرفة بنية اإليقاع الشعري. -3د

 .ةيج مدرسين بكفاءة عالية على المستوى التخصصي والمعلومات العامتخر -4د   

معلومات عامة من خالل عالقة المادة المقررة باللغة واألدب معلوم المعرفة األخرى العلمية  -5د   
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 والتربوية التي يحتاجها الطالب لغرض تحصين شخصيته وانماء ثقافته الخاصة والعامة.

 والتعلم طرائق التعليم          

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                                

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                           
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 Mht 26216 الثانية
Zchb 22 

 

العملي ضمني  ساعة 288 علم العروض

من خالل وسائل 

اإليضاح 

 المتعددة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة. -1 
 يدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة.توظيف وسائل جد -2 
 مرونة املنهج جلعله قابال للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير. -3 
 توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الظرورية للحصول على املعلومة الالزمة. -4 
 صية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب.القدوة من خالل شخ -5 

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

 القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها -1 
 معدل الطالب يف املرحلة االعدادية  -2 
 الطاقة االستيعابية للقسم -3 
 بجراء مقابلة مع الطالإ -4 
 اختبار املتقدمني -5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ستاذ املادةأ -1 
 ستاذ املادة يغطي املقرر الدراسي كله, فضال عن املصادر القدمية واحلديثة ذات الصلة من أتليف أ كتاب منهجي -2 
 كادميية والعلمية املستحدثة حماولة التقريب بني املهارات األ -3 
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 طط مهارات المنهجمخ

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

هداف الوجدانية األ

 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

المرحلة الثانية / 

 بكالوريوس
Zchb 22 أساسي علم العروض * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 لمي / جامعة بغداد / كلية اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث الع المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 علم العروض / المرحلة الثانية اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة في السنة 288 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 0228-4-02 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 1يف صفحة رقم  )مكررة( وقد مت تفصيلها                                          

 
 
 
 
 
 
 

 

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 مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                          
  -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                         

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                         

 

 

 
 ئق التقييم طرا     

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                         

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

  )مكررة( وقد تم تفصيلها                                               

  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                         

  

 
 طرائق التقييم    

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

 )مكررة( وقد تم تفصيلها                                    

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعريف بعلم  9 1

العروض لغة 

واصطالحا, 

والتعريف بواضع 

عداد لعلم, وإهذا ا

ورقة بالمؤلفات 

والحديثة القديمة 

 للمادة.

إلقاء  العروض والقافية اعلم

 محاضرة
 ختباراتاال

أركان علم العروض  9 2

 وأقسام البيت الشعري
 =       =       العروض والقافية اعلم

التفعيالت العروضية  9 3

 والمقطع الصوتي
 العروض والقافية  اعلم

 )اختبار شفهي(
         =       = 

 الرسم العروضي او 9 4

ما يعرف بالكتابة 

العروضية أو التقطيع 

الشعري, مع 

التطبيقات المبسطة 

على بحور التفعيلة 

الواحدة مثل الكامل 

 والرمل والمتدارك

 =       =          العروض والقافية اعلم

 =        =        العروض والقافية اعلم مصطلحات عروضية 9 5

الزحافات والعلل التي  9 6

عيل تلحق التفا

 العروضية

 العروض والقافية  اعلم

 )اختبار شفهي(
      =        = 

7   

 

 

 

 

 

التعريف بأوزان  9

الشعر العربي بحسب 

الدوائر الخليلية 

 الخمس

 =        =       العروض والقافية اعلم

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

التعريف بالقافية  9

بشكل عام, مع بيان 

حروفها وحدودها 

 عند الخليل

 =      =        ض والقافيةالعرو اعلم
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9 

 

 

 

 

 

البحر الطويل وما  9

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

 العربي

 =        =        العروض والقافية اعلم

11 

 

 

 

 

البحر المديد وما  9

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

 العربي

 =        =        العروض والقافية اعلم

البحر البسيط وما  9 11

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

 العربي

 =        =        العروض والقافية اعلم

الدارة األولى )دائرة  9 12

المختلف( وتضم 

البحور الثالثة أعاله 

 مع رسم الدائرة

 العروض والقافية  اعلم

 )اختبار شفهي(

       =       = 

البحر الوافر وما  9 13

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

العربي, مع نماذج 

من الشعر الحر لكونه 

يستعمل عند اصحاب 

 شعر التفعيلة

 =        =        العروض والقافية اعلم

بحر الكامل وما  9 14

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

العربي, مع نماذج 

من الشعر الحر لكونه 

يستعمل عند اصحاب 

 شعر التفعيلة

 =        =        العروض والقافية اعلم

15 

 

 

 

الدائرة الثانية )دائرة  9

المؤتلف( وتضم 

بحري الوافر 

والكامل, مع رسم 

 الدائرة

 =        =        العروض والقافية اعلم
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16 

 

 

   امتحان الفصل األول  

   عطلة نصف السنة   16

الدائرة الثالثة )دائرة  9 17

المجتلب( وتضم 

البحور الهزج 

والرجز والرمل وما 

يدخلها من زحافات 

, مع رسم وعلل

الدائرة والتنويه بأن 

بحورها من بحور 

شعر التفعيلة أيضا مع 

اعطاء نماذج شعرية 

 معاصرة

 =        =         العروض والقافية اعلم

راجعة على ما تقدم م 9 18

من بحور شعر 

الشطرين وشعر 

 التفعيلة

 =        =         علما العروض والقافية

البحر السريع وما  9 19

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

العربي, مع نماذج 

 من الشعر الحر

 =        =        علما العروض والقافية

ا البحر المنسرح وم 9 21

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

العربي, مع نماذج 

 من الشعر الحر

 =         =         علما العروض والقافية

21 

 

 

 

البحر الخفيف وما  9

يعتري تفاعيله من 

زحافات وعلل مع 

تطبيقات من الشعر 

 العربي

 =         =         علما العروض والقافية
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22 

 

 

 

 

 

 

البحر المجتث مع  9

فكرة موجزة عن 

بحري المضارع 

والمقتضب مع رسم 

الدائرة الرابعة )دائرة 

المشتبه( التي تضم 

البحور الستة )من 

 السريع الى المجتث(

 =         =        علما العروض والقافية

بحري المتقارب  9 23

والمتدارك وما 

يعتري تفاعيلهما من 

زحافات وعلل مع 

الشعر  تطبيقات من

العربي, ونماذج من 

 الشعر الحر

 =         =         علما العروض والقافية

24 

 

 

 

 

رسم الدائرة الخامسة  9

)دائرة المتفق( وتضم 

بحري المتقارب 

والمتدارك, والتنويه 

بأن هذين البحرين من 

بحور شعر التفعيلة 

أيضا واعطاء نماذج 

 شعرية معاصرة

 =         =         علما العروض والقافية

استدراك: ويتمثل في  9 25

وقفة مراجعة مع 

البحور الشعرية التي 

تم تناولها, والعمل 

 على ازالة اللبس فيها

 =         =          علما العروض والقافية

الضرورات الشعرية:  9 26

ضرورات الزيادة 

وضرورات النقص 

 وضرورات التغيير

 =          =          علما العروض والقافية

تعريف القافية لغتا  9 27

واصطالحا, وبيان 

حروفها وحدودها 

عند الخليل واألخفش 

وقطرب وثعلب وابن 

 عبد ربه األندلسي

 =          =         علما العروض والقافية

أنواع القوافي من  9 28

حيث االطالق 

 والتقييد

 العروض والقافية  اعلم

 )اختبار شفهي(

        =         = 
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 البنية التحتية  .12

ملادة د. , إعداد أستاذ اكتاب الدرس املنهجي يف علمي العروض والقافية  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 جاسم ولأمحد حسن عل  

 كتاب فن التقطيع الشعري والقافية د. صفاء خلوصي -2
 ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب للسيد أمحد اهلامشي -3

29 

 

 

 

عيوب القافية مثل  9

اإلقواء واإليطاء 

والتضمين والسناد 

وألقاب القوافي 

 وحدودها

 =         =         العروض والقافية اعلم

ألقاب القوافي  9 31

وحدودها من حيث 

 الحركات والسكنات

 =          =         العروض والقافية اعلم

   امتحان الفصل الثاني   31

فكرة عامة عن  9 32

العروض والقوافي 

في اللغة العربية وفي 

غيرها من اللغات 

كاالنجليزية 

والفرنسية واأللمانية 

والفارسية مع 

مراجعة عامة من 

خالل تزويد الطلبة 

بأسئلة عامة 

سؤال( لتغطية 111)

المادة كلها ويتم 

ايضاحها وشرحها 

وكيفية التعامل معها, 

وهي تنفع وتشجع في 

الطالب المادة  أن يقرأ

 .كلها بشكل منهجي

فضال عن التدريس 

المسائي الذي هو 

ثالث  بواقع

محاضرات في 

 االسبوع للمادة نفسها.

 =          =         العروض والقافية اعلم
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كتاب املرشد إىل َفهم أشعار العرب وصناعتها, د. عبدهللا الطي ب   -4
 اجملذوب.

 قدمية منها واحلديثةمصادر علم العروض ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الدراسات احلديثة على طروحات القدماء يف علمي العروض والقافية -1
 اجملالت والبحوث اليت تعىن بدراسة العروض وااليقاع الشعري -2
عىن بدراسة البنية االيقاعية يف الشعر العريب قدميه الرسائل واألطاريح اليت ت -3

 وحديثه

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
املواقع االلكرتونية كاملكتبة الشاملة يف اللغة العربية وايقاع الشعر العريب, ومتابعة 

 احملاضرات اليت يقدمها بعض االساتذة على اليوتيوب

 
 دراسي خطة تطوير المقرر ال .13

 فضال عما تقدم يقترح اآلتي:  

معمل صوتي يؤسس لهذا العلم مختبرا خاصا ومجهزا ب ن  درس حيّز التطبيق العملي, بمعنى أدخال الإ -1  

اطع الصوتية في األبيات يصال فكرة التقطيع الشعري صوتيا, والوقوف على حدود المقيسهل على األستاذ إ

حدث المختبرات الصوتية, والسيما التي تهتم بدراسة الصوت وتعد له أالمية سوة بالنظم اللغوية العالشعرية أ

 نانة التي تتحسسها األذن قبل أي وسيلة أخرى.هم اللغات القياسية الرّ التي تعد من بين ألغتنا العربية 

تشغلها ي تناول شعر التفعيلة ضمن الدرس العروضي, وقد تم ذلك فعال, وذلك لتعرف الطلبة باألوزان الت -2  

فهام الطلبة بالفرق بين البنيتين بنية الشعر بطة من بحور الخليل الفراهيدي, وإنها مستنقصيدة التفعيلة, والسيما أ

 .العمودي وبنية الشعر الحر

ول عشرة دقائق بدور األستاذ ليناقش ويسأل زمالئه في أفسح المجال للطالب في قيادة المحاضرة وقيامه  -3  

صبح كل طالب مرجعا لزمالئه وقد تم اعتماد هذا األسلوب على مدى العام الدراسي حتى أكل محاضرة. من 

 في مادة المحاضرة التي ُكلّف بها وقدمها.

 

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا ً إيجازا ً هذا المقرر وصف يوفر

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

 .البرنامج وصف

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة التعليمية المؤسسة •

                                                     العربية اللغة قسم المركز / الجامعي القسم •

 نثر الجاهلي ال 101ALPI    المقرر رمز / اسم •

ًالبكالوريوسًً فيها يدخل التي البرامج •

 إلزامي   المتاحة الحضور أشكال •

 سنوي   السنة / الفصل •

 ةساع  45  (الكلي) الدراسية الساعات عدد •

 0228/  3/ 02  الوصف هذا إعداد تاريخ •

 المقرر أهداف •

أهم الخطباء والُكّهان والحكماء الذين نظموا   واسماء ، الجاهلي بالنثر  يةاألول المرحلة طلبةريف تع

الخطب والسجع والحكم والوصايا واألمثال والقصص الجاهلية ، فضال عن أهم النصوص النثرية 

تميزهاًمنًغيرهاًمنًالجاهلية التي وصلت إلينا ، والوقوف على أهم مالمحها ، وخصائصها التي 
0ًالفنونًالنثريةًفيًالعصورًالالحقةً

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 اإللملم باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر—1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ، من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في -2أ

 عملية التدريس

 من المصادر والمراجع المتعلقة باألدب الجاهليتهيئة الطالب لالستفادة  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ

 إعدادًالطالبًنفسياًوفكرياًلتقبلًالمادةًالدراسيةً  -5أ
 إستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر  6أ

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم التي تنظم عن طريق المعارف   - 1ب

 والخبرات

 تحصيل أكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة   - 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار    - 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 

، والشاشات   over head المناقشات العلمية والحوار ، واستعمال التقانات الحديثة لالستيعاب أبرزها 

 الذكية ، واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .
 

  التقييم طرائق     

 

االمتحان التحريري ، الواجب المكلف به الطالب ، البحث االمتحان الشفوي ) الحوار ، والنقاش ( ، 

 العلمي والتقرير .

 التفكير مهارات -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة   -1ج

 القدرة على تعليم المنهج   -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي    -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير     -4ج

 

  والتعلم التعليم طرائق    

استراتيجياتًالتعلمًكاستراتيجياتًتنشيطًالذاكرةًوالمعالجةًالمعرفيةًوزيادةًالسرعةًوالسعةًأثناءًالتعلمً،ً
ًاستراتيجياتًالتفكيرًمنًخاللًدالالتًالتفكيرًكالتحليلًواالستنتاجً،ًاستراتيجياتًالتخطيطًوالتنظيمًالذاتي



. 

  التقييم طرائق   

الفهمًتؤديًالىًوجودًمجالًعميقًللتفكيرً،ًعنًطريقًنقاطًتُقدمً،ًإذًتؤديًالىًمساعدةًتقديمًأفكارًعاليةً 
 المتعلمًفيًتطويرًمهاراتهًفيًالتفكيرًوتنظيمًاالفكارً،ًوالنقاشاتًواالختباراتًالعلميةً.

 

 ( الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)   والمنقولة العامة  المهارات - د

 مهاراتًإدارةًالصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة   -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

    مهارات التقويم والتميز بين الفئات بحسب القابليات العلمية والمهارات العقلية .   4د

 

 المقرر بنية •

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة

 المساق / الوحدة اسم
 الموضوع أو

 التقييم طريقة التعليم طريقة

 االمتحان الشهري محاضرة     الجاهليالنثر  6       األول

 6        الثاني
مميزات النثر الجاهلي      

 ومصادره
 االمتحان الشهري محاضرة      الجاهليالنثر

 االمتحان الشهري محاضرة     الجاهليالنثر الخطب الجاهلية 6       الثالث

 االمتحان الشهري محاضرة     الجاهليالنثر الحكم والوصايا 6       الرابع

 االمتحان الشهري محاضرة         الجاهليالنثر االمثال 6       الخامس

 االمتحان الشهري محاضرة     الجاهليالنثر سجع الكّهان 6       السادس

 شفاهي اختبار محاضرة     الجاهليالنثر القصص الجاهلية 6       السابع

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

 عن فضال ،  القديم والنقد والنثرًالعربيً الجاهلي دباأل كتب
 المقرر المنهج بحسب القسم اساتذة مؤلفات بعض

 المثال سبيل على وتشمل ) خاصة متطلبات
 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع

 مكتبة القسم ومكتبة الكلية والمكتبة األلكترونية



 سبيل على وتشمل ) االجتماعية الخدمات
 والتدريب الضيوف محاضرات المثال
  ( الميدانية والدراسات المهني

 الستشارات علمية ، النشر في المجالت وفي وسائل االعالما

 

  القبول •

 ----- السابقة المتطلبات

 -----  الطلبة من عدد أقل

 -----  الطلبة من عدد أكبر

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 آداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 1018/ 3/ 1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                    : املعاون العلمي سما                         رحيم علي  د. عقيل  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         د العميد مصادقة السي                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 حديثالو قرآنالعلوم 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 )كورسات(فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 3/2018/ 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 زيادة وعي الطلبة في معرفة آليات فهم النص القرآني ومهارات تفسيره . -
 

يَّته . -  تحصين الطالب اتجاه الشبهات المثارة حول تحريف القرآن وحج ِّ

 بالقرآن الكريم وطبيعة ذلك االتصال.فهم طبيعة العلوم المتصلة  -
 

 تعرف الطالب على العلوم والمباحث المتَّصلة بعلم الحديث الشريف . -
 

 معرفة مستويات الحديث الشريف من حيث القوة والضعف، وتقسيماته األخرى. -

ب إلى السنة الشريفة . -  عدم التسليم لكل ما نُسِّ

 

 فهم آليات الوضع وأسبابه ودوافعه. -
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 وأهمية اللغة العربية في الكشف عن ذلك.الكريم  على إعجاز القرآن الوقوف -

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة المصطلحات. -1أ

 معرفة الموضوعات. -2أ

 فهم آراء العلماء وسبب اختالفها. -3أ

 فهم كيفية نقد اآلراء. -4أ

 يفية تبني أحد اآلراء.فهم ك -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اإلفادة من النصوص القرآنية في توجيه اآلراء المطروحة. – 1ب

 معرفة الرد على الشبهات والطعون بالقرآن المتصلة بقضيا المتشابه والمنسوخ من اآليات. – 2ب

 نبوي الشريف.معرفة الحديث الصحيح من الضعيف في الحديث ال – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شهرية .1
 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
 كتابة تقرير. .3
 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

 
 والقيمية . الوجدانية األهداف -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج         

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 قبول اآلراء المختلفة واحترامها. -3ج

 السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم احتكار المعلومة. -4ج   
 والتعلم طرائق التعليم     

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1
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 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2

 
 طرائق التقييم    
 

 امتحانات شهرية .1
 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
 كتابة تقرير. .3
 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

 
 

 

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

 تمكن الطالب من العرض الشفوي للمادة من دون تلكؤ. -1د

 تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقارير ومقاالت رصينة. -2د

 قدرة الطالب على مناقشة ونقد اآلراء الضعيفة. -3د

د الشبهات ومواجهة المشكالت المتصلة بحياكة األفكار الهادمة حول القرآن قدرة الطالب على ر -4د

   والحديث النبوي.

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 طلبة على الكتب المتصلة بالموضوع.اطالع  ال -2

 
 طرائق التقييم          

 
 امتحانات شهرية .1

 ة )كوز(.امتحانات مفاجئ .2

 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري علوم القرآن والحديث AL QS 105 األولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 هـ(.777اختصار علوم احلديث، البن كثري )ت
 .ه(111االتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي )ت 

 فضال عن البحوث واجملالت واملواقع اإللكرتونية.
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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 يالمعرفداف األه

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  املؤسسة التعليمية

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية القسم اجلامعي / املركز

 AL QS 105 اسم / رمز املقرر

 بكلوريوس فيهاالربامج اليت يدخل 

 مادة دراسية اسبوعية أشكال احلضور املتاحة

 1018/ الفصل الثاين الفصل / السنة

 ساعتان يف األسبوع للشعبة الواحدة. عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 م1/3/1018     اتريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف املقرر
 زوله ومجعه وتدوينه ونفي شبهة حتريفه وبيان أحرفه السبعة.تعريف الطلبة  أمساء القرآن الكرمي وصفاته وكيفية ن

 وبيان حمكمه ومتشاهبهة والوقوف على ما ارتبط بسبب نزول خاص من آايته ورأي العلماء فيما ذكر له أكثر من وجه للنزول.
 عرفة املكي واملدين.وفهم الناسخ واملنسوخ من اآلايت وحكمها عند الفقهاء ودرء الشبهات فيما يتصل بذلك فضال عن م

 تعريف الطلبة على حديث النيب األكرم واملصطلحات املرادفة له وأسباب اتأخر املسلمني يف مجعه وكتابته .
 وشروط الراوي وطرق حتمل احلديث ونقله يف سلسلة الرواة وأقسام احلديث الصحيح و احلسن والضعيف. 

 لفة و كتب احلديث املختلفة.وتعامل الفقهاء ورواة احلديث مع  أقسامه املخت
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة المصطلحات. -1أ

 معرفة الموضوعات. -2أ

 فهم آراء العلماء وسبب اختالفها. -3أ

 فهم كيفية نقد اآلراء. -4أ

 فهم كيفية تبني أحد اآلراء. -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -ب 

 اإلفادة من النصوص القرآنية في توجيه اآلراء المطروحة. – 1ب

 يا المتشابه والمنسوخ من اآليات.امعرفة الرد على الشبهات والطعون بالقرآن المتصلة بقض – 2ب

 معرفة الحديث الصحيح من الضعيف في الحديث النبوي الشريف. – 3ب

 من غيرهما. معرفة المحكم والمتشابه  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

 
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 قبول اآلراء المختلفة واحترامها. -3ج

  السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم احتكار المعلومة. -4ج   

  
 م والتعلم طرائق التعلي    

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3
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 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

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

 تمكن الطالب من العرض الشفوي للمادة من دون تلكؤ. -1د

 تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقارير ومقاالت رصينة. -2د

 قدرة الطالب على مناقشة ونقد اآلراء الضعيفة. -3د

رد الشبهات ومواجهة المشكالت المتصلة بحياكة األفكار الهادمة حول القرآن قدرة الطالب على  -4د

   والحديث النبوي.

 بنية المقرر  -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
التمييز بين أسماء القرآن 

 وصفاته
 إلقاء محاضرة  هالقرآن وصفات 

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الثاني
الوقوف على أدلة أن  

 القرآن كتاب سماوي
 إلقاء محاضرة  حجية القرآن

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الثالث 
حفظ القرآن عن التحريف 

خالفا للكتب السماوية 

 األخرى
 تحريف القرآن

محاضرة توزع 

محاورها مسبقا 

على عدد من 

لبة ثم يلقونها الط

 أمام زمالئهم.

مناقشات صفية 

. 

 2 الرابع
الحكمة من نزول القرآن 

 مفرقا
 إلقاء محاضرة نزول القرآن

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الخامس 
الوقوف على مصطلح 

 علوم القرآن وفائدته
 علوم القرآن

كتابة الطلبة 

تقريرا عن 

 المفردة

قراءة تقارير 

 الطلبة.

 2 السادس

عرفة أنواع أسباب م

النزول وتعامل الفقهاء مع 

تعدد األسباب لآلية 

 الواحدة

 إلقاء محاضرة علم أسباب النزول
امتحان مفاجئ 

 )كوز(

 2 السابع

فهم تفسيرات المتشابه 

وتفسير وجوده في القرآن 

ودرء الشبهات المذكورة 

 عنه

 علم المحكم والمتشابه

محاضرة توزع 

محاورها مسبقا 

على عدد من 

الطلبة ثم يلقونها 

 أمام زمالئهم.

 مناقشات صفية 
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 البنية التحتية  -12

، بغداد، 1علوم القرآن والتفسري، البتهال كاصد الزيدي وكاصد الزيدي، ط ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م.0212

 
،  1سني، طه(، حتقيق : ماهر اي777اختصار علوم احلديث، البن كثري )ت )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 م.0212الرايض، 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 ه(.111االتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي )ت 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 موقع مقاالت إسالم ويب

 سريموقع ملتقى أهل التف

 خطة تطوير المقرر الدراسي  13

 استحداث مفردات جديدة -1
 حذف مفردات ثانوية -2
 السعي لكتابة كتاب منهجي للمقرر. -3

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 آداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 1018/ 3/ 1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                    : املعاون العلمي سما                         رحيم علي  د. عقيل  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         د العميد مصادقة السي                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 حديثالو قرآنالعلوم 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 )كورسات(فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 3/2018/ 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 زيادة وعي الطلبة في معرفة آليات فهم النص القرآني ومهارات تفسيره . -
 

يَّته . -  تحصين الطالب اتجاه الشبهات المثارة حول تحريف القرآن وحج ِّ

 بالقرآن الكريم وطبيعة ذلك االتصال.فهم طبيعة العلوم المتصلة  -
 

 تعرف الطالب على العلوم والمباحث المتَّصلة بعلم الحديث الشريف . -
 

 معرفة مستويات الحديث الشريف من حيث القوة والضعف، وتقسيماته األخرى. -

ب إلى السنة الشريفة . -  عدم التسليم لكل ما نُسِّ

 

 فهم آليات الوضع وأسبابه ودوافعه. -
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 وأهمية اللغة العربية في الكشف عن ذلك.الكريم  على إعجاز القرآن الوقوف -

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة المصطلحات. -1أ

 معرفة الموضوعات. -2أ

 فهم آراء العلماء وسبب اختالفها. -3أ

 فهم كيفية نقد اآلراء. -4أ

 يفية تبني أحد اآلراء.فهم ك -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اإلفادة من النصوص القرآنية في توجيه اآلراء المطروحة. – 1ب

 معرفة الرد على الشبهات والطعون بالقرآن المتصلة بقضيا المتشابه والمنسوخ من اآليات. – 2ب

 نبوي الشريف.معرفة الحديث الصحيح من الضعيف في الحديث ال – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شهرية .1
 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
 كتابة تقرير. .3
 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

 
 والقيمية . الوجدانية األهداف -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج         

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 قبول اآلراء المختلفة واحترامها. -3ج

 السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم احتكار المعلومة. -4ج   
 والتعلم طرائق التعليم     

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1
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 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2

 
 طرائق التقييم    
 

 امتحانات شهرية .1
 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
 كتابة تقرير. .3
 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

 
 

 

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

 تمكن الطالب من العرض الشفوي للمادة من دون تلكؤ. -1د

 تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقارير ومقاالت رصينة. -2د

 قدرة الطالب على مناقشة ونقد اآلراء الضعيفة. -3د

د الشبهات ومواجهة المشكالت المتصلة بحياكة األفكار الهادمة حول القرآن قدرة الطالب على ر -4د

   والحديث النبوي.

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 طلبة على الكتب المتصلة بالموضوع.اطالع  ال -2

 
 طرائق التقييم          

 
 امتحانات شهرية .1

 ة )كوز(.امتحانات مفاجئ .2

 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري علوم القرآن والحديث AL QS 105 األولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 هـ(.777اختصار علوم احلديث، البن كثري )ت
 .ه(111االتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي )ت 

 فضال عن البحوث واجملالت واملواقع اإللكرتونية.
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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 يالمعرفداف األه

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  املؤسسة التعليمية

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية القسم اجلامعي / املركز

 AL QS 105 اسم / رمز املقرر

 بكلوريوس فيهاالربامج اليت يدخل 

 مادة دراسية اسبوعية أشكال احلضور املتاحة

 1018/ الفصل الثاين الفصل / السنة

 ساعتان يف األسبوع للشعبة الواحدة. عدد الساعات الدراسية )الكلي(

 م1/3/1018     اتريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف املقرر
 زوله ومجعه وتدوينه ونفي شبهة حتريفه وبيان أحرفه السبعة.تعريف الطلبة  أمساء القرآن الكرمي وصفاته وكيفية ن

 وبيان حمكمه ومتشاهبهة والوقوف على ما ارتبط بسبب نزول خاص من آايته ورأي العلماء فيما ذكر له أكثر من وجه للنزول.
 عرفة املكي واملدين.وفهم الناسخ واملنسوخ من اآلايت وحكمها عند الفقهاء ودرء الشبهات فيما يتصل بذلك فضال عن م

 تعريف الطلبة على حديث النيب األكرم واملصطلحات املرادفة له وأسباب اتأخر املسلمني يف مجعه وكتابته .
 وشروط الراوي وطرق حتمل احلديث ونقله يف سلسلة الرواة وأقسام احلديث الصحيح و احلسن والضعيف. 

 لفة و كتب احلديث املختلفة.وتعامل الفقهاء ورواة احلديث مع  أقسامه املخت
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة المصطلحات. -1أ

 معرفة الموضوعات. -2أ

 فهم آراء العلماء وسبب اختالفها. -3أ

 فهم كيفية نقد اآلراء. -4أ

 فهم كيفية تبني أحد اآلراء. -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةراتالمهااألهداف   -ب 

 اإلفادة من النصوص القرآنية في توجيه اآلراء المطروحة. – 1ب

 يا المتشابه والمنسوخ من اآليات.امعرفة الرد على الشبهات والطعون بالقرآن المتصلة بقض – 2ب

 معرفة الحديث الصحيح من الضعيف في الحديث النبوي الشريف. – 3ب

 من غيرهما. معرفة المحكم والمتشابه  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

 
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 قبول اآلراء المختلفة واحترامها. -3ج

  السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم احتكار المعلومة. -4ج   

  
 م والتعلم طرائق التعلي    

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3
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 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

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

 تمكن الطالب من العرض الشفوي للمادة من دون تلكؤ. -1د

 تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقارير ومقاالت رصينة. -2د

 قدرة الطالب على مناقشة ونقد اآلراء الضعيفة. -3د

رد الشبهات ومواجهة المشكالت المتصلة بحياكة األفكار الهادمة حول القرآن قدرة الطالب على  -4د

   والحديث النبوي.

 بنية المقرر  -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
التمييز بين أسماء القرآن 

 وصفاته
 إلقاء محاضرة  هالقرآن وصفات 

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الثاني
الوقوف على أدلة أن  

 القرآن كتاب سماوي
 إلقاء محاضرة  حجية القرآن

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الثالث 
حفظ القرآن عن التحريف 

خالفا للكتب السماوية 

 األخرى
 تحريف القرآن

محاضرة توزع 

محاورها مسبقا 

على عدد من 

لبة ثم يلقونها الط

 أمام زمالئهم.

مناقشات صفية 

. 

 2 الرابع
الحكمة من نزول القرآن 

 مفرقا
 إلقاء محاضرة نزول القرآن

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الخامس 
الوقوف على مصطلح 

 علوم القرآن وفائدته
 علوم القرآن

كتابة الطلبة 

تقريرا عن 

 المفردة

قراءة تقارير 

 الطلبة.

 2 السادس

عرفة أنواع أسباب م

النزول وتعامل الفقهاء مع 

تعدد األسباب لآلية 

 الواحدة

 إلقاء محاضرة علم أسباب النزول
امتحان مفاجئ 

 )كوز(

 2 السابع

فهم تفسيرات المتشابه 

وتفسير وجوده في القرآن 

ودرء الشبهات المذكورة 

 عنه

 علم المحكم والمتشابه

محاضرة توزع 

محاورها مسبقا 

على عدد من 

الطلبة ثم يلقونها 

 أمام زمالئهم.

 مناقشات صفية 
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 البنية التحتية  -12

، بغداد، 1علوم القرآن والتفسري، البتهال كاصد الزيدي وكاصد الزيدي، ط ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م.0212

 
،  1سني، طه(، حتقيق : ماهر اي777اختصار علوم احلديث، البن كثري )ت )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 م.0212الرايض، 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 ه(.111االتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي )ت 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 موقع مقاالت إسالم ويب

 سريموقع ملتقى أهل التف

 خطة تطوير المقرر الدراسي  13

 استحداث مفردات جديدة -1
 حذف مفردات ثانوية -2
 السعي لكتابة كتاب منهجي للمقرر. -3

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا ً إيجازا ً هذا المقرر وصف يوفر

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

 .البرنامج وصف

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة التعليمية المؤسسة •

                                                     العربية اللغة قسم المركز / الجامعي القسم •

 نصوصه وتحليل عباسيال األدب 101ALPI المقرر رمز / اسم •

ًالبكالوريوسًً فيها يدخل التي البرامج •

 إلزامي   المتاحة الحضور أشكال •

 سنوي   السنة / الفصل •

 ساعات  801  (الكلي) الدراسية الساعات عدد •

81/4/8081ً  الوصف هذا إعداد تاريخ •

 المقرر أهداف •

في الشعر العباسي والنثر العباسي مع التعريف  بأهم  بأهم الظواهر االدبية  يةاألول المرحلة طلبةريف تع

الشعراء ودورهم في تقديم النص الذي يميز هذه الفترة  فضال عن اهم كتاب النثر والموضوعات الجديدة 

 وكذلك االطالع على النصوص الشعرية والنثرية وتقويمها .

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 اإللملم باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر—1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ، من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في -2أ

 عملية التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باألدب العباسي. -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ

 إعدادًالطالبًنفسياًوفكرياًلتقبلًالمادةًالدراسيةً  -5أ
 إستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر  6أ

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم التي تنظم عن طريق المعارف   - 1ب

 والخبرات

 تحصيل أكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة   - 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار    - 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 

المناقشات العلمية والحوار ، والشاشات الذكية ، واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية 

والورقية . وكذلك تكليف الطالب بجمع المصادر المهمة عن مفردات الدراسة لغرض تقويمها في نهاية 

ًالسنة ويدخل هذا في التقويم السنوي.

 

  التقييم طرائق     

 

االمتحان الشفوي ) الحوار ، والنقاش ( ، االمتحان التحريري ، الواجب المكلف به الطالب ، البحث 

 العلمي والتقارير االسبوعية وجمع المصادر عن المقرر.

 التفكير مهارات -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة   -1ج

 القدرة على تعليم المنهج   -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي    -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير     -4ج

 

  والتعلم التعليم طرائق    

استراتيجياتًالتعلمًكاستراتيجياتًتنشيطًالذاكرةًوالمعالجةًالمعرفيةًوزيادةًالسرعةًوالسعةًأثناءًالتعلمً،ً
ًواالستنتاجً،ًاستراتيجياتًالتخطيطًوالتنظيمًالذاتيًاستراتيجياتًالتفكيرًمنًخاللًدالالتًالتفكيرًكالتحليل



. 

  التقييم طرائق   

تقديمًأفكارًعاليةًالفهمًتؤديًالىًوجودًمجالًعميقًللتفكيرً،ًعنًطريقًنقاطًتُقدمً،ًإذًتؤديًالىًمساعدةً 
 المتعلمًفيًتطويرًمهاراتهًفيًالتفكيرًوتنظيمًاالفكارً،ًوالنقاشاتًواالختباراتًالعلميةً.

 

 ( الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)   والمنقولة العامة  المهارات - د

 مهاراتًإدارةًالصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة   -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

    العلمية والمهارات العقلية . مهارات التقويم والتميز بين الفئات بحسب القابليات   4د

 

 المقرر بنية •

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة

 المساق / الوحدة اسم
 الموضوع أو

 التقييم طريقة التعليم طريقة

1.  3 
مقدمةًفيًالحياةًالسياسيةً
 واالجتماعيةًوالثقافية

مقدمةًفيًالحياةًالسياسيةً
 واالجتماعيةًوالثقافية

 االمتحان الشهري محاضرة    

2.  
3 

 االمتحان الشهري محاضرة      مصطلحًاألدبًالعباسي مصطلحًاألدبًالعباسي

3.  
مصادرًدراسةًاألدبً 3

 العباسي
مصادرًدراسةًاألدبً

 العباسي
 االمتحان الشهري محاضرة    

4.  
3 

 االمتحان الشهري محاضرة     سماتًاألدبًالعباسي سماتًاألدبًالعباسي

5.  
3 

 االمتحان الشهري محاضرة         أغراضًالشعرًالعباسي الشعرية الجديدةاألغراض 

6.  
مظاهرًالتطورًوالتجديدًفيً 3

 الموضوعاتًالقديمة
مظاهرًالتطورًوالتجديدًفيً

 الموضوعاتًالقديمة
 االمتحان الشهري محاضرة    

7.  
3 

 اختبارات محاضرة     نموًالموضوعاتًالجديدة األغراض الشعرية الجديدة

8.  
3 

 شعراء عباسيون
دراسةًمفصلةًللشاعرً

ًبشارًبنًبرد
 اختبارات محاضرة    

9.  
دراسةًمفصلةًللشاعرًأبيً شعراء عباسيون 3

ًنؤاس
 اختبارات محاضرة    

11.  
دراسةًمفصلةًللشاعرً شعراء عباسيون 3

ًالمتنبي
 اختبارات محاضرة    

11.  
 شعراء عباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًأبوًتمام

12.  
عباسيونشعراء  3  

 اختبارات محاضرة    ًأبوًالعتاهية

13.  
مراجعة محاضرات الفصل  3

 األول

مراجعة محاضرات الفصل 

ًاألول
 اختبارات محاضرة    



14.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًامتحانًتحريري امتحان 

15.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًإعادةًامتحان امتحان

16.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًفنونًالنثرًوأساليبها النثر العباسي وفنونه

17.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالخطابةً

18.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالكتابة

19.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالمقامة

21.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالسيرة

21.  
العباسي وفنونهالنثر  3  

 اختبارات محاضرة    ًفنًالقصة

22.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالمناظراتً

23.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًابنًقتيبة

24.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًأبوًحيانًالتوحيدي

25.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًالجاحظدراسةًفيًأدبً

26.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًكتابًالبيانًوالتبيين

27.  
دراسةًفيًأدبًعبدًهللاًبنً الكتَّابًالعباسيون 3

ًالمقفع
 اختبارات محاضرة    

28.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًكليلةًودمنة

29.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًامتحانًالفصلًالثاني امتحان

31.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًامتحانًشامل امتحان

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

والنقد الحديث حول االدب  القديم والنقد عباسيال األدب كتب

 وكذلك كتب تحليل النص.  العباسي

 المثال سبيل على وتشمل ) خاصة متطلبات
 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع

 مكتبة القسم ومكتبة الكلية والمكتبة االلكترونية



 سبيل على وتشمل ) االجتماعية الخدمات
 والتدريب الضيوف محاضرات المثال
  ( الميدانية والدراسات المهني

 االعالمالستشارات علمية ، النشر في المجالت وفي وسائل ا

 

  القبول •

 ----- السابقة المتطلبات

 -----  الطلبة من عدد أقل

 -----  الطلبة من عدد أكبر

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية :    القسم العلمي    
 62/4/6102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 واألدب األموي األدب اإلسالمي

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 إلزامي د  المعتم برنامج االعتماد .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 26/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطلبة مفهوم األدب يف عصر صدر اإلسالم  -1

 توضيح موقف القرآن الكرمي  من الشعر والشعراء  -2

 توضيح موقف الرسول واخللفاء من القرآن الكرمي   -3

 اض الشعرية يف العصر اإلسالمي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا التعرف على أهم األغر  -4

 التعرف على أهم األغراض الشعرية يف العصر األموي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا  -5

 إجراء املوازانت بني األدب يف العصر اإلسالمي واألدب يف العصر األموي  -6

 تعليم الطلبة مفهوم األدب يف عصر صدر اإلسالم  -7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجخرجات الم  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 التمكن من فهم األدب اإلسالمي واألموي  -1أ 

 صقل الموهبة الشعرية لدى الطالب  -2أ

 اطالع الطلبة على ارث امتنا العربية  -3أ
 تنمية المهارات اإللقائية والمعرفية لدى الطلبة -4أ
 ة في فهم عصور األدب العربي المساهم -5أ
   -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المهارات النقدية  – 1ب

 المهارات الفنية  – 2ب

 المهارات التحليلية – 3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة الشفوية  -1
 المشاركة الطالبية  -2
 األمثلة التوضيحية  -3
 خل المحاضرة أعداد البحوث ومناقشة دا -4

 أجراء مسابقات الحفظ للشعر بين الطلبة 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات التحليلية للنصوص  -2
 البحوث والتقارير -3

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المالحظة واإلدراك -1ج         

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنساخ والتقويم -3ج

 اإلعداد والتقويم   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة الشفوية  -5
 المشاركة الطالبية  -6
 األمثلة التوضيحية  -7
 أعداد البحوث ومناقشة داخل المحاضرة  -8

 أجراء مسابقات الحفظ للشعر بين الطلبة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات النظرية  -4
 ص االختبارات التحليلية للنصو -5
 البحوث والتقارير -6

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 المحاضرة الشفوية  -9
 المشاركة الطالبية  -11
 األمثلة التوضيحية  -11
 اخل المحاضرة أعداد البحوث ومناقشة د -12
 أجراء مسابقات الحفظ للشعر بين الطلبة  -13
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 طرائق التقييم          

 

 االختبارات النظرية  -7
 االختبارات التحليلية للنصوص  -8
 البحوث والتقارير  -9

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     الثانية

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 ربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ة ارات العامالمه

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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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة  العربية     / المركز علمي القسم ال .2

 األدب اإلسالمي واألموي    ARL 200307 اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

/  2117م الدراسي الفصلين الدراسيين األول والثاني من العا الفصل / السنة .5

2118  
 ساعة  91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2118/  4/ 25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعليم الطلبة مفهوم األدب يف عصر صدر اإلسالم  -8

 من الشعر والشعراء توضيح موقف القرآن الكرمي   -9

 توضيح موقف الرسول واخللفاء من القرآن الكرمي   -11

 التعرف على أهم األغراض الشعرية يف العصر اإلسالمي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا  -11

 التعرف على أهم األغراض الشعرية يف العصر األموي وأهم الشعراء الذين عرفوا هبا  -12

 إجراء املوازانت بني األدب يف العصر اإلسالمي واألدب يف العصر األموي  -13

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 لتعليم والتعلم والتقييموطرائق ا مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 التمكن من فهم األدب اإلسالمي واألموي  -1أ

 صقل الموهبة الشعرية لدى الطالب  -2أ

 اطالع الطلبة على ارث امتنا العربية  -3أ
 تنمية المهارات اإللقائية والمعرفية لدى الطلبة -4أ
 المساهمة في فهم عصور األدب العربي  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات النقدية  – 1ب

 المهارات الفنية  – 2ب

 المهارات التحليلية – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة الشفوية  -14
 المشاركة الطالبية  -15
 األمثلة التوضيحية  -16
 أعداد البحوث ومناقشة داخل المحاضرة  -17

 ات الحفظ للشعر بين الطلبة أجراء مسابق

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية  -11
 االختبارات التحليلية للنصوص  -11
 البحوث والتقارير -12

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة واإلدراك -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنساخ والتقويم -3ج

 اإلعداد والتقويم   -4ج

  
 لتعليم والتعلم طرائق ا    

 الشرح والتوضيح  -1
 عرض المحاضرة  -2
 األمثلة والشواهد -3
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 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية  -1
 االختبارات الشهرية  -2
 االختبارات النقدية والتحليلية  -3
 االختبارات النظرية  -4

 

 

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

 المهارات الفنية -1د

 المهارات النقدية  -2د

 المهارات التحليلية -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اطالع الطلبة على نبذة  3 األول 

 مختصرة عن العصر 
هر عامة في ظوا

 األدب اإلسالمي
 االمتحان  المحاضرة

أسباب ضياع الشعر  3 الثاني

وانتحاله في هذه 

 المرحلة 

ضياع الشعر في 

 األدب اإلسالمي 
 االمتحان  المحاضرة

دراسة حياة الشاعر  3 الثالث

حسان بن ثابت وتحليل 

قصيدته في مدح 

 الرسول

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي امتحان 3 الرابع
دراسة موقف القران  3 الخامس

والرسول من الشعر 

 والشعراء

موقف القران 

 والرسول من الشعر
 االمتحان  المحاضرة

دراسة حياة الشاعر  3 السادس

الحطئية وحفظ قصيدة 

 له مع التحليل 

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي

ف الطلبة بأهم تعري 3 السابع

األغراض الشعرية 

 وحفظ نماذج منها 

األغراض المستحدثة 

 في العصر اإلسالمي
 االمتحان  المحاضرة

التأكيد على دور  3 الثامن

الشعر في الفتوحات 

 اإلسالمية 

شعر الفتوحات 

 اإلسالمية 
 االمتحان  المحاضرة

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي  امتحان 3 التاسع
تعريف الطلبة نبذة عن  3 اشرالع

 العصر 
الشعر في العصر 

 األموي 
 االمتحان  المحاضرة

الحادي 

 عشر
خصائص شعر  3

 المخضرمين
شعراء العصر 

 اإلسالمي
 االمتحان  المحاضرة

تحليل النماذج الشعرية  3 الثاني عشر

 ونقدها

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي 

 مميزات القصيدة 3 الثالث عشر

 اإلسالمية 

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي 

كعب بن دراسة حياه  3 الرابع عشر

وتحليل زهير مع حفظ 

 قصيدة بانت سعاد

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي

الخامس 

 عشر

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي امتحان  3

السادس 

 عشر

دارسة النثر اإلسالمي  3

ع الخطابة وتطورها م

 حفظ بعض النصوص   

 االمتحان  المحاضرة النثر اإلسالمي
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 البنية التحتية  .12

دارسة النثر اإلسالمي  3 السابع عشر

الكتابة وتطورها مع 

 حفظ بعض النصوص   

 االمتحان  المحاضرة النثر اإلسالمي

 االمتحان  المحاضرة األدب اإلسالمي امتحان 3 الثامن عشر 
اطالع الطلبة على نبذة  3 

 ر مختصرة عن العص
 االمتحان  المحاضرة العصر األموي

دراسة حزب األمويين  3 التاسع عشر

وحياة الشاعر عدي بن 

الرقاع مع تحليل 

 قصيدة له 

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

دراسة حزب الخوارج  3  عشرون

وحياة الشاعر 

الطرماح مع تحليل 

 قصيدة له

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

واحد 

 نوعشرو

دراسة حزب  3

الزبيريين وحياة 

الشاعرعبيد هللا بين 

قيس الرقيات  مع 

 تحليل قصيدة له

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

اثنان 

 وعشرون

دراسة حزب العلويين  3

وحياة الشاعر الكميت 

 مع تحليل قصيدة له

النثر في العصر 

 األموي 

 االمتحان  المحاضرة

ثالث 

 وعشرون

 االمتحان  المحاضرة األموياألدب  امتحان 3

أربع 

 وعشرون 

الغزل الصريح وحياة  3

الشاعر عمر بن أبي 

ربيعة مع تحليل 

 قصيدته الرائية

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

خمس 

 وعشرون

الغزل العذري وحياة  3

 الشاعر جميل بثينة

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

ست 

 وعشرون

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي امتحان 3

سبع 

 وعشرون

دراسة فن النقائض  3

وتطوره وأهم شعراء 

النقائض مع حفظ 

 النماذج الشعرية

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي

ثمان 

 وعشرون

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي امتحان 3

تسع 

 وعشرون

دراسة النثر الخطابة  3

والكتابة مع حفظ 

 نماذج منها

 االمتحان  المحاضرة موياألدب األ

 االمتحان  المحاضرة األدب األموي امتحان 3 ثالثون
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 االمايل يف األدب اإلسالمي واألموي د. ابتسام مرهون  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اتريخ األدب اإلسالمي د. شوقي ضيف  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 لعصر األموي د. شوقي ضيف التطور والتجديد يف ا

 دراسات يف العصرين اإلسالمي واألموي د. عبد احلميد قط 
 يف األدب اإلسالمي واألموي د. عبد العزيز عتيق

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة كلية اآلداب 

 جملة  األستاذ 
 جملة األقالم 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
   pdfالكتب والدواوين الشعرية على 

 الدراسات واملقاالت األدبية 
 البحوث والرسائل واالطاريح اخلاصة ابملادة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 حث األستاذ على المشاركة بالدورات التثقيفية والمؤتمرات والندوات  – 1

 التوأمة مع الكليات األهلية  -2

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا ً إيجازا ً هذا المقرر وصف يوفر

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

 .البرنامج وصف

 

 بغداد جامعة / اآلداب كلية / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة التعليمية المؤسسة •

                                                     العربية اللغة قسم المركز / الجامعي القسم •

 نصوصه وتحليل عباسيال األدب 101ALPI المقرر رمز / اسم •

ًالبكالوريوسًً فيها يدخل التي البرامج •

 إلزامي   المتاحة الحضور أشكال •

 سنوي   السنة / الفصل •

 ساعات  801  (الكلي) الدراسية الساعات عدد •

81/4/8081ً  الوصف هذا إعداد تاريخ •

 المقرر أهداف •

في الشعر العباسي والنثر العباسي مع التعريف  بأهم  بأهم الظواهر االدبية  يةاألول المرحلة طلبةريف تع

الشعراء ودورهم في تقديم النص الذي يميز هذه الفترة  فضال عن اهم كتاب النثر والموضوعات الجديدة 

 وكذلك االطالع على النصوص الشعرية والنثرية وتقويمها .

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 اإللملم باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر—1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي ، من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في -2أ

 عملية التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باألدب العباسي. -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ

 إعدادًالطالبًنفسياًوفكرياًلتقبلًالمادةًالدراسيةً  -5أ
 إستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر  6أ

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم التي تنظم عن طريق المعارف   - 1ب

 والخبرات

 تحصيل أكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة   - 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار    - 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 

المناقشات العلمية والحوار ، والشاشات الذكية ، واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية 

والورقية . وكذلك تكليف الطالب بجمع المصادر المهمة عن مفردات الدراسة لغرض تقويمها في نهاية 

ًالسنة ويدخل هذا في التقويم السنوي.

 

  التقييم طرائق     

 

االمتحان الشفوي ) الحوار ، والنقاش ( ، االمتحان التحريري ، الواجب المكلف به الطالب ، البحث 

 العلمي والتقارير االسبوعية وجمع المصادر عن المقرر.

 التفكير مهارات -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة   -1ج

 القدرة على تعليم المنهج   -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي    -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير     -4ج

 

  والتعلم التعليم طرائق    

استراتيجياتًالتعلمًكاستراتيجياتًتنشيطًالذاكرةًوالمعالجةًالمعرفيةًوزيادةًالسرعةًوالسعةًأثناءًالتعلمً،ً
ًواالستنتاجً،ًاستراتيجياتًالتخطيطًوالتنظيمًالذاتيًاستراتيجياتًالتفكيرًمنًخاللًدالالتًالتفكيرًكالتحليل



. 

  التقييم طرائق   

تقديمًأفكارًعاليةًالفهمًتؤديًالىًوجودًمجالًعميقًللتفكيرً،ًعنًطريقًنقاطًتُقدمً،ًإذًتؤديًالىًمساعدةً 
 المتعلمًفيًتطويرًمهاراتهًفيًالتفكيرًوتنظيمًاالفكارً،ًوالنقاشاتًواالختباراتًالعلميةً.

 

 ( الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)   والمنقولة العامة  المهارات - د

 مهاراتًإدارةًالصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة   -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

    العلمية والمهارات العقلية . مهارات التقويم والتميز بين الفئات بحسب القابليات   4د

 

 المقرر بنية •

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة

 المساق / الوحدة اسم
 الموضوع أو

 التقييم طريقة التعليم طريقة

1.  3 
مقدمةًفيًالحياةًالسياسيةً
 واالجتماعيةًوالثقافية

مقدمةًفيًالحياةًالسياسيةً
 واالجتماعيةًوالثقافية

 االمتحان الشهري محاضرة    

2.  
3 

 االمتحان الشهري محاضرة      مصطلحًاألدبًالعباسي مصطلحًاألدبًالعباسي

3.  
مصادرًدراسةًاألدبً 3

 العباسي
مصادرًدراسةًاألدبً

 العباسي
 االمتحان الشهري محاضرة    

4.  
3 

 االمتحان الشهري محاضرة     سماتًاألدبًالعباسي سماتًاألدبًالعباسي

5.  
3 

 االمتحان الشهري محاضرة         أغراضًالشعرًالعباسي الشعرية الجديدةاألغراض 

6.  
مظاهرًالتطورًوالتجديدًفيً 3

 الموضوعاتًالقديمة
مظاهرًالتطورًوالتجديدًفيً

 الموضوعاتًالقديمة
 االمتحان الشهري محاضرة    

7.  
3 

 اختبارات محاضرة     نموًالموضوعاتًالجديدة األغراض الشعرية الجديدة

8.  
3 

 شعراء عباسيون
دراسةًمفصلةًللشاعرً

ًبشارًبنًبرد
 اختبارات محاضرة    

9.  
دراسةًمفصلةًللشاعرًأبيً شعراء عباسيون 3

ًنؤاس
 اختبارات محاضرة    

11.  
دراسةًمفصلةًللشاعرً شعراء عباسيون 3

ًالمتنبي
 اختبارات محاضرة    

11.  
 شعراء عباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًأبوًتمام

12.  
عباسيونشعراء  3  

 اختبارات محاضرة    ًأبوًالعتاهية

13.  
مراجعة محاضرات الفصل  3

 األول

مراجعة محاضرات الفصل 

ًاألول
 اختبارات محاضرة    



14.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًامتحانًتحريري امتحان 

15.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًإعادةًامتحان امتحان

16.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًفنونًالنثرًوأساليبها النثر العباسي وفنونه

17.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالخطابةً

18.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالكتابة

19.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالمقامة

21.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالسيرة

21.  
العباسي وفنونهالنثر  3  

 اختبارات محاضرة    ًفنًالقصة

22.  
 النثر العباسي وفنونه 3

 اختبارات محاضرة    ًفنًالمناظراتً

23.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًابنًقتيبة

24.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًأبوًحيانًالتوحيدي

25.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًالجاحظدراسةًفيًأدبً

26.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًكتابًالبيانًوالتبيين

27.  
دراسةًفيًأدبًعبدًهللاًبنً الكتَّابًالعباسيون 3

ًالمقفع
 اختبارات محاضرة    

28.  
 الكتَّابًالعباسيون 3

 اختبارات محاضرة    ًكليلةًودمنة

29.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًامتحانًالفصلًالثاني امتحان

31.  
3 

 اختبارات محاضرة    ًامتحانًشامل امتحان

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

والنقد الحديث حول االدب  القديم والنقد عباسيال األدب كتب

 وكذلك كتب تحليل النص.  العباسي

 المثال سبيل على وتشمل ) خاصة متطلبات
 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع

 مكتبة القسم ومكتبة الكلية والمكتبة االلكترونية



 سبيل على وتشمل ) االجتماعية الخدمات
 والتدريب الضيوف محاضرات المثال
  ( الميدانية والدراسات المهني

 االعالمالستشارات علمية ، النشر في المجالت وفي وسائل ا

 

  القبول •

 ----- السابقة المتطلبات

 -----  الطلبة من عدد أقل

 -----  الطلبة من عدد أكبر

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد               : عة ـــــــــــــــــــــاجلام   
 كلية اآلداب        :  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية  قسم    :    القسم العلمي    
 2028/  4/  22  اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                        : رئيس القسم سما   

                                         /      /         :  التاريخ                                            /    /           : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد وزارة   المؤسسة التعليمية .2

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 مناهج تفسير القرآن 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 الدراسة النظرية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المكتبات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2028/  4/  22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اهج تفسير القرآن .معرفة الطالب بمن -2

 مصطلحات علوم التفسير، ومفردات المادة .ن التعرف على متمكين الطلبة  -2

 إطالع الطالب على أغلب تفاسير القرآن ولمختلف المذاهب اإلسالمية . -3

 مساعدة الطالب على تحليل المناهج التفسيرية وبيان أثر اللغة في هذه المناهج .  -4

 ءات القرآنية ، وأثرها في التغيّر الداللي .تمكين الطالب من معرفة القرا -5

 معرفة الموضوعات المهمة في التفسير ، مثل : الفاصلة القرآنية ، والمبهمات القرآنية . -6

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .20

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم   -2أ

 التفسير القديمة والحديثة .اطالع الطالب على كتب  -2أ

 االحاطة بالمصنفات التي اعتنت بمناهج التفسير . -2أ

 التعرف على آراء المفسرين من مختلف المذاهب االسالمية . -3أ

 التعرف على المدارس الحديثة في تفسير القرآن . -4أ

 محاولة التوفيق بين مناهج المسلين في سبيل خدمة النص القرآني . -5أ

      ذ امثلة من كل تفسير من اجل ترسيخ المادة في ذهن الطالب .اخ  -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مشاهدة جزء من كل تفسير ومن ثم قراءة نص من تفسير آية . – 2ب

 شرح المفردات الغامضة  – 2ب

 بيان منهجية التفسير لذلك النص . – 3ب

 مع التفاسير األخرى . اجراء موازنة لهذا النص    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات  -2

 عمل مجاميع طالبية تتوزع عليها مفردات المنهج تقوم بالمشاركة في الشرح والبيان . -2

 استعمال اللوحة في الشرح اضافة الى المشاهدة العلنية لكتب التفسير ومصنفات دراسته . -3

 ية للمواقع االلكترونية التي تهتم بمناهج التفسير .عمل مرجعيات اشار -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارت يومية وأخرى اسبوعية . -2

 تخصيص درجة للمشاركة اليومية . -2

 تخصيص درجة للحضور غير المنقطع . -3

 امتحان تحريري نهاية كل فصل . -4

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تقديم العنوانات الفرعية على طريقة السؤال والجواب . 2ج         

 عرض اآلراء المتنوعة للعلماء ومساعدة الطالب في اختيار انسبها . -2ج        

 تمكين الطالب من القدرة على االستدالل العقلي والمنطقي . -3ج        

 عمل خالصة للموضوع تسهل على الطالب الحفظ .  -4ج        

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 االهتمام بالطلبة الذين يمتلكون قدرات ذهنية مميزة . -2د

 محاولة تنشيط الطلبة ذي المستوى المتوسط ورفع مستواهم العلمي . -2د

لطالب الضعيف ومحاولة معرفة اسباب فشله العلمي من اجل مساعدته في اجتياز عقبات متابعة ا -3د

 الدراسة .

 

 بنية البرنامج  .22

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

 عملي     نظري      

  نظري  مناهج تفسير القرآن   الثانية 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .22

 
 تنمية قدرات الطالب يف البحث والتقصي واالستدالل من خالل تكليفهم بورقة عمل لكل طالب .



  
 4الصفحة 

 
  

 هديهم لإلطالع على كل مناهج حديثة يف ميدان التفسري .
 ة ومناهج التفسري . التعرف على أهم املواقع االلكرتونية اليت هتتم ابلدراسات القرآني

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .23

 
 القبول مركزي على وفق تعليمات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .24

 ستار .املنهج املقرر للدراسة ) مناهج التفسري ( للدكتور حامد عبدال -1

 املراجع املساعدة . -2

 املكتبات املتخصصة ابلدراسات القرآنية . -3

 شبكة التواصل االجتماعي .  -4

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر مز المقررر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .2

  قسم اللغة العربية    مركز/ ال علمي القسم ال .2

 مناهج تفسير القرآن  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة . 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2028/  4/  22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  ناهج التفسريية .متكني الطالب من معرفة مبادئ تفسري القرآن وامل -1

 التعرف على اغلب تفاسري املسلمني ومساهتا التفسريية . -2

 مساعدة الطالب على املوازنة بني املناهج التفسريية وتصنيف املناهج اليت تواكب التطور عن تلك املناهج اجلامدة . -3
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .20

  داف المعرفية هاأل -أ
 اطالع الطالب على كتب التفسير القديمة والحديثة . -2أ

 االحاطة بالمصنفات التي اعتنت بمناهج التفسير . -2أ

 التعرف على آراء المفسرين من مختلف المذاهب االسالمية . -3أ

 التعرف على المدارس الحديثة في تفسير القرآن . -4أ

 سلين في سبيل خدمة النص القرآني .محاولة التوفيق بين مناهج الم -5أ

  اخذ امثلة من كل تفسير من اجل ترسيخ المادة في ذهن الطالب .  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مشاهدة جزء من كل تفسير ومن ثم قراءة نص من تفسير آية . – 2ب  

 شرح المفردات الغامضة  – 2ب

 النص . بيان منهجية التفسير لذلك – 3ب

 اجراء موازنة لهذا النص مع التفاسير األخرى .    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات  -2

 عمل مجاميع طالبية تتوزع عليها مفردات المنهج تقوم بالمشاركة في الشرح والبيان . -2

 ومصنفات دراسته . استعمال اللوحة في الشرح اضافة الى المشاهدة العلنية لكتب التفسير -3

 عمل مرجعيات اشارية للمواقع االلكترونية التي تهتم بمناهج التفسير . -4

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارت يومية وأخرى اسبوعية . -2

 تخصيص درجة للمشاركة اليومية . -2

 تخصيص درجة للحضور غير المنقطع . -3

 امتحان تحريري نهاية كل فصل . -4

 

 

 
 اف الوجدانية والقيمية األهد -ج

 تقديم العنوانات الفرعية على طريقة السؤال والجواب . -2ج

 عرض اآلراء المتنوعة للعلماء ومساعدة الطالب في اختيار انسبها . -2ج

 تمكين الطالب من القدرة على االستدالل العقلي والمنطقي . -3ج

 عمل خالصة للموضوع تسهل على الطالب الحفظ .  -4ج
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و لمهاراتا -د 

 االهتمام بالطلبة الذين يمتلكون قدرات ذهنية مميزة . -2د

 محاولة تنشيط الطلبة ذي المستوى المتوسط ورفع مستواهم العلمي . -2د

سباب فشله العلمي من اجل مساعدته في اجتياز عقبات متابعة الطالب الضعيف ومحاولة معرفة ا -3د

  الدراسة .
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 بنية المقرر .22

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

علم التفسير لغة  مناهج التفسير  2 األول

واصطالحا وأهمية 

هذا العلم في الدراسات 

 القرآنية .

ظري ن

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

الشروط الواجب  مناهج التفسير 2 الثاني

 توفرها في المفسر
نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

التفسير والتأويل  مناهج التفسير 2 الثالث

 والفرق بينهما
نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

مفهوم التأويل في اللغة  مناهج التفسير 2 الرابع

 واالصطالح
نظري 

 وتطبيقي
 تبار شفوياخ

التفسير الظاهر  مناهج التفسير 2 الخامس

 والباطن
نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

نظري  أربعة أقسام تفسيرية مناهج التفسير 2 السادس

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

تفسير بالمأثور عن  مناهج التفسير 2 السابع 

النبي والصحابة وأهل 

 البيت والتابعين

نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

تفسير القرآن بالقرآن  مناهج التفسير 2 الثامن

من الوجهة لمعجمية 

واألسلوبية 

 والموضوعية

نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

تفسير القرآن باللغة ،  مناهج التفسير 2 التاسع 

 وتفسير القرآن بالرأي
نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

مدارس اهل السنة  مناهج التفسير 2 العاشر 

 ،تفسير الطبري

والرازي وابن عطية 

 والبيضاوي والجاللين

نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

الحادي 

 عشر

مدارس اهل السنة  مناهج التفسير 2

،تفسير الطبري 

والرازي وابن عطية 

 والبيضاوي والجاللين

نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

مدارس الشيعة ،  مناهج التفسير 2 الثاني عشر

تفسير القمي والعياشي 

 والطبرسي والطوسي

نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

مدارس الشيعة ،  مناهج التفسير 2 الثالث عشر

تفسير القمي والعياشي 

 والطوسي والطبرسي

نظري 

 وتطبيقي
 اختبار شفوي

 ........... نظري  خالصة الفصل األول مناهج التفسير 2 الرابع عشر 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .20

 

  الخامس

 عشر 

 ........... تحريري  امتحان نهاية الفصل  مناهج التفسير 2

الفصل 

 الثاني 

     

مدرسة المتصوفة  مدارس التفسير  2 2س

 ورجاالتها .
 اختبار شفوي نظري

مدرسة الفالسفة  مدارس التفسير 2 2س

 ورجاالتها
 اختبار شفوي نظري

المدرسة الحديثة للشيخ  مدارس التفسير 2 3س

دمحم عبده وسمات 

 منهجها .

 اختبار شفوي نظري

المدرسة األدبية للشيخ  مدارس التفسير 2 4س

أمين الخولي منهجها 

 في التفسير

 اختبار شفوي نظري

 اختبار شفوي نظري المدرسة النفسية مدارس التفسير 2 5س
التفسير البياني للقرآن  مدارس التفسير 2 6س

الكريم / عائشة بنت 

 الشاطئ

 اختبار شفوي نظري

دراسات في لغة  2 7س

 القرآن 

 اختبار شفوي نظري ءات القرآنية القرا

دراسات في لغة  2 8س

 القرآن

فواتح السور ووجوه 

 االختالف في دالالتها  
 اختبار شفوي نظري

دراسات في لغة  2 9س

 القرآن

 اختبار شفوي نظري مبهمات القرآن

دراسات في لغة  2 20س

 القرآن

 اختبار شفوي نظري غريب القرآن

دراسات في لغة  2 22س

 آنالقر

المعرب والدخيل في 

 القرآن
 اختبار شفوي نظري

دراسات في لغة  2 22س

 القرآن

األسلوب القرآني 

 والفاصلة القرآنية
 اختبار شفوي نظري

دراسات في لغة  2 23س

 القرآن

األسلوب القرآني 

 والفاصلة القرآنية
 اختبار شفوي نظري

دراسات في لغة  2 24س

 القرآن

 شفوي اختبار  نظري خالصة الفصل 

دراسات في لغة  2 25س

 القرآن

   امتحان الفصل الثاني 

      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 كلية االدابالكلية/ املعهد:      
 اللغة العربيةالقسم العلمي    :    
 22/4/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 قسم اللغة العربية القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة الرابعة شعر حديث

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 نظام سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يوجد ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة تاريخ الشعر الحديث -1

 الخارجية المؤثرةربط مادة الشعر الحديث بالظروف  -2

 

 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   - أ

 العرف على بدايات حركة الشعر الحديث.-1أ

 التعرف على اهم الحركات الشعرية التي ظهرت في القرن العشرين.-2أ

 التمييز بين الكالسيكية والحداثة في اآلدب. -3أ
 شروط الحداثة ومقوماتها. -4أ

 معرفة ابرز شعراء العصر الحديث واالطالع على نتاجهم الشعري. -5أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 القاء المحاضرة -1ب

 االطالع على مصادر تتعلق بالمادة. -2ب

  تحليل النصوص الشعرية وفقاً الحد المذاهب االدبية او المناهج النقدية. -3ب

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة. -1
 السبورة -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2

 االمتحان الفصلي. -3

 
 . األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 معرفة تاريخ االدب الحديث -1ج         

 دراسة الحركات التي قد جاء بها الشعر الحديث -2ج

 ابرز الشعراء المعاصرين-3ج

 مالمح القصيدة الحديثة-4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

1-  

2-  



 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 تخريج عارفين باألدب العربي الحديث. -1د

 تطوير مهارات القراءة والتحليل. -2د

 تنمية الذائقة الشعرية لآلدب الحديث. -3د

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 96 شعر حديث AL MP  430 الرابعة

     

     

     

     

     
 



 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

 السنة / المستوى

 / بكالوريوسالرابعة
 رمز المقرر

 

AL MP  430 

 اسم المقرر

 

 شعر حديث

 أساسي

 أم اختياري

 أساسي 

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

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

 القسم العلمي: اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .2

 AL MP  430الشعر الحديث    اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي السنةالفصل /  .5

 ساعة 96 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 22/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

 -1أ
 -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 الخاصة بالمقرر.  األهداف المهاراتية  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 3 
النهضة العربية في القرن التاسع 

 عشر
 االختبارات المحاضرةالقاء  بيان عواملها ونتائجها واهم رجاالتها

2 3 
تأثير هذه النهضة على حركة الثقافة  النتائج الثقافية لعملية النهضة

 واالدب العربي
= = 

 = = تعريف الحركة واهم رجاالتها حركة البعث واالحياء 3 3

4 3 
التعريف بالشاعر وبيان تأثير الثقافة  محمود سامي البارودي

 والظروف عليه
= = 

5 3 
مراحل حياته وثقافته وهم االجناس التي  احمد شوقي

 دخلت على يديه
= = 

6 3 
التعريف به وبيان تأثير ظروفه على  حافظ ابراهيم

 نتاجه االدبي
= = 

 = = اهم المشتركات والمختلفات بينهما موازنة بين الشاعرين 3 7

8 3 
 امتحان الفصل االول

9 3 
الحركة الشعرية في العراق بيان مالمح  تطور العملية الشعرية في العراق

 في القرن التاسع عشر
= = 

 = = تعريف بالشاعر واغراضه عبد الغفار االخرس 3 10

11 3 

 = = ماهية الحركة واسباب التسمية حركة الشعراء الكالسيكيون الجدد 3 12

13 3 
المتغيرات واالغراض التجديدية التي  الزهاوي

 ادخلها
= = 

14 3 
بالشاعر واغراضه ودوره في تعريف  الرصافي

 تطور الحركة الشعرية
= = 

 = = بيان المشتركات والمختلفات بينهما موازنة بين الشاعرين 3 15

 عطلة نصف السنة 16

16 3 
بيان الحركة التي ينتمي لها وظروفه  عبد المحسن الكاظمي

 وتأثرها على اغراضه
= = 

17 3 
تطور الحركة تعريف بالشاعر ودوره في  خليل مطران

 الشعرية
=  

 = = تعريف بالمدرسة واهم دعواتها ودورها مدرسة الديوان 3 18

 = = بيان دور الشاعر في الدعوات التجديدية  عبد الرحمن شكري  19

 = = تعريف بالجماعة ودعواتها ودورها جماعة ايولو 3 20

 = = بيان التجريب والتجديد الذي جاء به احمد زكي ابو شارى 3 21

22 3 
اسباب الهجرة ودورها في تطور الحركة  ادب المهجر

 الشعرية
= = 

 = = مميزات الرابطة واهم رجاالتها الرابطة القلمية 3 23

 = = تعريف بالشاعر واهم اغراضه ايليا ابي ماضي 3 24

 امتحان الفصل الثاني 25
 = = درس تطبيقي لتحليل قصيدة ايليا تحليل قصيدة الطالسم 3 26

 = = بيان ماهية الحركة ودوافعها ونتائجها حركة الشعر الحر  27

 = = تعريف بشعراء الحركة ومميزاتهم رواد الحركة الشعرية في العراق 3 28

تحليل قصيدة غريب على الخليج  3 29

 للسياب
 = = درس تطبيقي لتحليل قصيدة السياب



 البنية التحتية  .12

 االدب الحديث/د. فائق مصطفى  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 /د. عبد الرضا علي                  

 تطور الشعر العريب احلديث يف العراق/ د. علي عباس علوان ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 االدب العريب املعاصر يف مصر  د. شوقي ضيف

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 كتب االدب والشعر احلديث العلمية , التقارير ,....  () المجالت 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع اخلاصة ابلشعر والشعراء احملدثني

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :   
  م1098/ 4/ 91 اتريخ ملء امللف :   

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       

 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                       
 التاريخ  :                                                                                                                 التاريخ   :    
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد               
 



 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 النحو اللغة العربية  / المرحلة االولى

 بكالوريوس آداب في اللغة العربية  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م   1098/ 4/ 91         تاريخ إعداد الوصف  .8
 

 أهداف البرنامج األكاديمي

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية1

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها ـ3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 ـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية   - أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 اإلحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  – 1ب 

 شرح ابيات الفية ابن مالك   - 2ب 

 ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة .. 
 طرائق التقييم 

 اختبارات اسبوعية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها

 
 



 

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

 تعلم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصغها لغة العلم   -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 االرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .-3د

 تعليم  الطالب طريقة ترتيب األفكار وعرضها .-4د   

 طرائق التعليم والتعلم         

 امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا. .1
 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية. .2
 تكريم الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل العلمية. .3
 درجات محددة الواجبات البيتية.. .4

 

 

 
 طرائق التقييم 

 

 التحريرية والشفويةاالختبارات 
 

 بنية البرنامج  .5

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

 عملي     نظري      

  92 النحو  المرحلة االولى 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 



 
 التخطيط للتطور الشخصي .6

 توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة  ـ1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 لحصول على املعلومة الالزمة ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية ل4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .5

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .7

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها .1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة اإلعداية . 2
 الطاقة االستيعابية للقسم.  ـ3
 ـ إجراء مقابلة مع الطالب .4
 ـ اختبار املتقدمني .5
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .8

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 

 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 

 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

 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي النحو  المرحلة االولى 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .2

 نحو اللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

    92 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 م  1098/ 4/ 91               تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 

 
 أهداف المقرر

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية ، ،1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4
 ـ فهم النص القرآني5
 االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها ـ6
 
 

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.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي      -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  –- 1ب

 شرح ابيات الفية ابن مالك   - 2ب 

 ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية     - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 المدمجة .. اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية

 

 
 طرائق التقييم 

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم 

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 
 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم . -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة الكالم وما يتألف منه شرح قواعد النحو 2  1

 االختبارات المحاضرة عالمات االسم شرح قواعد النحو 2  2

عالمات الفعل  شرح قواعد النحو 2  3

 والحرف
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المعرب والمبني شرح قواعد النحو 2  4

 االختبارات المحاضرة الفعل الماضي النحو شرح قواعد 2  5

   اختبار تحريري  2  6

 االختبارات المحاضرة الفعل المضارع شرح قواعد النحو 2  7

 االختبارات المحاضرة فعل األمر شرح قواعد النحو 2  8

األسماء المعربة  شرح قواعد النحو 2  9

 والمبنية
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المقصور والممدود شرح قواعد النحو 2  11

   اختبار شفهي  2  11

 االختبارات المحاضرة األفعال الخمسة شرح قواعد النحو 2  12

 االختبارات المحاضرة العالمات اإلعرابية شرح قواعد النحو 2  13

 االختبارات المحاضرة األسماء الستة شرح قواعد النحو 2  14

   اختبار تحريري  2  15

 االختبارات المحاضرة المستثنى قواعد النحوشرح  2  16

 االختبارات المحاضرة جمع المذكر السالم شرح قواعد النحو 2  17

   اختبار شفهي  2  18

 االختبارات المحاضرة جمع المؤنث السالم شرح قواعد النحو 2  19

 االختبارات المحاضرة الممنوع من الصرف شرح قواعد النحو 2  21

   اختبار شفهي  2  21

 االختبارات المحاضرة النكرة والمعرفة شرح قواعد النحو 2  22

 االختبارات المحاضرة  شرح قواعد النحو 2  23

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح قواعد النحو 2  24

   اختبار شفهي شرح قواعد النحو 2  25

 االختبارات المحاضرة كان وأخواتها شرح قواعد النحو 2  26

 االختبارات المحاضرة كان وأخواتها شرح قواعد النحو 2  27

   اختبار شفهي شرح قواعد النحو 2  28

 االختبارات المحاضرة المشبهات بليس شرح قواعد النحو 2  29

 االختبارات المحاضرة المشبهات بليس شرح قواعد النحو 2  31



 البنية التحتية  .12

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 شرح أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك ، جامع الدروس العربية ، النحو الوايف  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  ( )
شروح االلفية االخرى. وشرح ابن يعيش على مفصل الزخمشري ، والبحوث 

 العلمية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع االلكرتونية للمكتبات ، كاملكتبة الشاملة وغريها ... 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 

 االختبارات المحاضرة أفعال المقاربة شرح قواعد النحو 2  31

   تحريري اختبار شرح قواعد النحو 2  32



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :   
  4/2102/ 22 اتريخ ملء امللف :   

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       

 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                       
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد               
 



 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 األولى/ المرحلة  اللغة العربية  النحو

 بكالوريوس آداب في اللغة العربية  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م 2018/ 4/ 22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي

 اللغة العربيةمعرفة أساليب ـ  1

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 ـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية   - أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 حاطة بقواعد اللغة العربية . اإل -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  – 1ب 

 ابيات الفية ابن مالك شرح   - 2ب 

 ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة .. 
 طرائق التقييم 

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية  

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم 

 على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمهااختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف 

 
 



 

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

 لغة العلم  بوصفهاتعلم اللغة  الفصحى واستعمالها   -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الفكري للطالب  .الرتقاء بالمستوى ا-3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم-4د   

 طرائق التعليم والتعلم         

 بيتية حلها ذاتيا. امتحانات يومية بأسئلة .1
 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة التي تتعلق بموضوعات المادة الدراسية. .2
 العلمية. تكريم الطلبة المتفوقين ومن لديهم مشاركات في المحافل .3
 .درجات محددة الواجبات البيتية  .4

 

 

 
 طرائق التقييم 

 

 االختبارات التحريرية والشفوية
 

 بنية البرنامج  .5

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

 عملي     نظري      

  92 والنح   األولىالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 



 
 التخطيط للتطور الشخصي .6

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .5

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .7

 الشروط اليت تضعها . ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة اإلعداية . 2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 ـ إجراء مقابلة مع الطالب .4
 ـ اختبار املتقدمني .5
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .8

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 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

 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   أساسي نحوال   األولىالمرحلة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي  / المركز .2

 نحو اللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

    92 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 م 22/4/2018  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية ، ،1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي4
 ـ فهم النص القرآني5
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها6
 
 
 

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.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي      -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  –- 1ب

 شرح ابيات الفية ابن مالك   - 2ب 

 ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية     - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 
 طرائق التقييم 

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم    

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم 

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 
 

 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 ومعرفة سبب ضعفهم .متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي  -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة الكالم وما يتألف منه شرح قواعد النحو 3  1

 االختبارات المحاضرة عالمات االسم شرح قواعد النحو 3  2

عالمات الفعل  النحوشرح قواعد  3  3

 والحرف
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المعرب والمبني شرح قواعد النحو 3  4

 االختبارات المحاضرة الفعل الماضي شرح قواعد النحو 3  5

   اختبار تحريري  3  6

 االختبارات المحاضرة الفعل المضارع شرح قواعد النحو 3  7

 االختبارات المحاضرة األمرفعل  شرح قواعد النحو 3  8

األسماء المعربة  شرح قواعد النحو 3  9

 والمبنية
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المقصور والممدود شرح قواعد النحو 3  10

   اختبار شفهي  3  11

 االختبارات المحاضرة األفعال الخمسة شرح قواعد النحو 3  12

 االختبارات المحاضرة اإلعرابيةالعالمات  شرح قواعد النحو 3  13

 االختبارات المحاضرة األسماء الستة شرح قواعد النحو 3  14

   اختبار تحريري  3  15

 االختبارات المحاضرة المستثنى شرح قواعد النحو 3  16

 االختبارات المحاضرة جمع المذكر السالم شرح قواعد النحو 3  17

   اختبار شفهي  3  18

 االختبارات المحاضرة المؤنث السالمجمع  شرح قواعد النحو 3  19

 االختبارات المحاضرة الممنوع من الصرف شرح قواعد النحو 3  20

   اختبار شفهي  3  21

 االختبارات المحاضرة النكرة والمعرفة شرح قواعد النحو 3  22

 االختبارات المحاضرة  شرح قواعد النحو 3  23

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح قواعد النحو 3  24

   اختبار شفهي شرح قواعد النحو 3  25

 االختبارات المحاضرة كان وأخواتها شرح قواعد النحو 3  26

 االختبارات المحاضرة كان وأخواتها شرح قواعد النحو 3  27

   اختبار شفهي شرح قواعد النحو 3  28

 االختبارات المحاضرة المشبهات بليس شرح قواعد النحو 3  29

 االختبارات المحاضرة المشبهات بليس النحوشرح قواعد  3  30



 البنية التحتية  .12

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 شرح أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك ، جامع الدروس العربية ، النحو الوايف  ة )المصادر(  المراجع الرئيسـ 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
والبحوث شرح ابن يعيش على مفصل الزخمشري ، و . األخرىشروح االلفية 

 العلمية

االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
 املواقع االلكرتونية للمكتبات ، كاملكتبة الشاملة وغريها ... 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 االختبارات المحاضرة أفعال المقاربة شرح قواعد النحو 3  31

   اختبار تحريري شرح قواعد النحو 3  32



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 الدكتور صاحل نوري عبد هللا                   
 قسم اللغة العربية –كلية اآلداب   -جامعة بغداد           

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب.:  / املعهدةالكلي   

 اللغة العربية .:    القسم العلمي    
 22/4/2102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
  

    
 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
             مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –ارة التعليم العالي والبحث العلمي وز المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللَّغة العربية –كلية اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 النحو

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :الدراسي النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الدراسة النظرية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المكتبات واالنترنت المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطلب قواعد اللغة العربية -1

 المقررة في المرحلة الثانية.تمكين الطلبة من فهم الموضوعات النحويَّة  -2

 اغناء الطلبة بالمهارات اللُّغوية التي تساعدهم على فهم النصوص وتوجيهها بنية وتركيباً. -3

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 .وم اللغة العربية تمكين الطلبة من ُكل ما يفيد في الجانب الفكري لعل  -1أ

مساعدة الطلبة على الحصول على المعرفة الوافية بموضوعات النحو المقررة بما يساعد على  -2أ

النطق والفهم السليمين وإنماء قدراتهم على تشخيص األغالط وتصويبها والتعامل مع النصوص بأسس 

 .علمية ناضجة

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج اللخاصة با يةالمهارات األهداف –ب 

تشجيع الطلبة على تعلُّم قواعد اللُّغة العربية وجعلها مادة محببة إليهم؛ وذلك بتقديمها إليهم  – 1ب 

 بأسلوب يسير يخلو من التعقيدات واللغة الجافة .

  - 2ب 

        - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات المشفوعة بالمقدمات والتطبيقات المتدرجة . -1
الطلبة على اقتناء الكتب المشهورة بالنفع واإلفادة، فضالً عن مراجعة المكتبات واإلفادة من شبكة  حثَّ  -2

 المعلومات )االنترنت(.
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية وفصلية . -1
 امتحانات شفوية . -2
 ذات عصف ذهني .وأسئلة سئلة تنافسية اختبارية وأاسئلة  -3

 
 دانية والقيمية .الوج األهداف -ج

 .جعل المادة محببة إلى الطالب على نحٍو يثير فيهم الرغبة والحرص على التعلُّم  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات اليومية المشفوعة بالمقدمات والتطبيقات المتدرجة . -1
فع واإلفادة وحثهم على مراجعة المكتبات واإلفادة من إرشاد الطلبة إلى الكتب التي تنماز من غيرها بالن

 .)االنترنت(
 طرائق التقييم    

 امتحانات تحريرية )يومية وشهرية وفصلية(. -1
 امتحانات شفوية . -2
 .اسئلة اختبارية وتنافسية فضالً عن االسئلة ذات العصف الذهني -3

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة وتشجيعهم على المشاركة في   -1د

ة المؤتمرات والندوات إلى جانب حثهم بقوة على اإلفادة مما تعلموه في سوق العمل من مثل ممارسة مهن

 .اإلذاعات أو الصحف ونحو ذلك  وأضائية التصويب اللغوي في القنوات الف

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

فضالً عما سبق التوافر أيضاً على محاضرات )تقوية( لمعالجة مواضع الضعف في أوليات الطالب ، وقد     

 أثمرت هذه الطريقة نتائج طيبة ونالت استحساناً محموداً لدى الطلبة .

 

 
 طرائق التقييم          

إضافة إلى االختبارات التحريرية والشفوية واالسئلة بمختلف ضروبها اعتماد التطبيقات العملية معياراً آخر 

 ً  أيضاً في التقويم وال سيما فيما يتعلق بإعراب القرآن الكريم، فإن آلياته فائدة عظيمة في التقويم تنظيراً وتطبيقا
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري النحو 122ALGr الثانية

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

وتشجيعهم على اإلفادة من المكتبات قدرات الطلبة؛ وذلك بحثهم على اقتناء الكتب ذات االختصاص ، تنمية 

وعلى حضور الندوات والمؤتمرات والمناقشات العلنية للرسائل واألطاريح؛ فإنَّها ذات نفع عظيم ، فضالً عن 

الشريفة زيارة المواقع االلكترونية ذات الصلة، وتأكيد أهمية قراءة القرآن الكريم وحفظ األحاديث النبوية 

 ك من تقويم لأللسنة وإغناء للذائقة .وأشعار الفصحاء لما في ذل

 
 
 
 
 

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

 
 

 مركزي بحسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .قبول      

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المقرر للدراسة )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (.المنهج  -1

 المكتبات. -2

 االنترنت. -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

    1د    1ج    1ب   2أ 1أ أساسي النحو 122ALGr سنوي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد –ارة التعليم العالي والبحث العلمي وز المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  –كلية اآلداب     / المركز علمي القسم ال .2

 122ALGr النحو  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور اإللزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام السنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 72 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/4/2102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

رة .تعليم الطلبة مفردات ماد -1  ة النحو المقرَّ

 الربط بين مادة النحو وتطبيقاتها العملية الوافرة. -2

لدن الطلبة )نطقاً وكتابة وفهماً(، على نحو ينشأ عنه جيل واعٍ وقادر على أداء الملكة اللغوية إغناء  -3

 مسؤولياته بصورة وافية .

 

 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية ألا -أ
 تمكين الطلبة من ُكل ما يفيد في الجانب الفكري لعلوم اللغة العربية . -1أ

مساعدة الطلبة على الحصول على المعرفة الوافية بموضوعات النحو المقررة بما يساعد على  -2أ

ص بأسس النطق والفهم السليمين وإنماء قدراتهم على تشخيص األغالط وتصويبها والتعامل مع النصو

 .علمية ناضجة

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تشجيع الطلبة على تعلُّم قواعد اللُّغة العربية وجعلها مادة محببة إليهم؛ وذلك بتقديمها إليهم  - 1ب

 بأسلوب يسير يخلو من التعقيدات واللغة الجافة .

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 التعليم والتعلم طرائق      

 المحاضرات المشفوعة بالمقدمات والتطبيقات المتدرجة . -1
حثَّ الطلبة على اقتناء الكتب المشهورة بالنفع واإلفادة، فضالً عن مراجعة المكتبات واإلفادة من  -2

 شبكة المعلومات )االنترنت(.
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية وشهرية وفصلية . -1
 .امتحانات شفوية  -2
 ذات عصف ذهني .وأسئلة سئلة تنافسية أاسئلة اختبارية و -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 .جعل المادة محببة إلى الطالب على نحٍو يثير فيهم الرغبة والحرص على التعلُّم  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 ت والتطبيقات المتدرجة .المحاضرات اليومية المشفوعة بالمقدما -1
إرشاد الطلبة إلى الكتب التي تنماز من غيرها بالنفع واإلفادة وحثهم على مراجعة المكتبات واإلفادة من  -2

 .)االنترنت(
 طرائق التقييم    

 امتحانات تحريرية )يومية وشهرية وفصلية(. -1
 امتحانات شفوية . -2
 لعصف الذهنياسئلة اختبارية وتنافسية فضالً عن االسئلة ذات ا -3
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 البنية التحتية  .12

 ابن عقيل على ألفية ابن مالك.شرح  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي. -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 همع الهوامع للسيوطي. -2

 النحو الوافي لعباس حسن. -3

 موسوعة النحو والصرف واإلعراب إلميل بديع يعقوب. -4

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
كل ما يتعلق باللغة والنحو من كتب مطبوعة ورسائل وأطاريح 

 .ودوريات

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 كل ما يتعلق باللغة والنحو من مواقع الكترونية ذات نفع وإفادة .

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

قدرات الطلبة؛ وذلك بحثهم على اقتناء الكتب ذات االختصاص ، وتشجيعهم على اإلفادة من المكتبات مية تن  

وعلى حضور الندوات والمؤتمرات والمناقشات العلنية للرسائل واألطاريح؛ فإنَّها ذات نفع عظيم ، فضالً عن 

 الشريفة الكريم وحفظ األحاديث النبويةزيارة المواقع االلكترونية ذات الصلة، وتأكيد أهمية قراءة القرآن 

 وأشعار الفصحاء لما في ذلك من تقويم لأللسنة وإغناء للذائقة .

 
 

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

تمكين الطلبة من إلقاء محاضرات تطبيقية في المادة محل الدراسة وتشجيعهم على المشاركة في  -1د

 في سوق العمل من مثل ممارسة مهنة ا تعلموهالمؤتمرات والندوات إلى جانب حثهم بقوة على اإلفادة مم

 اإلذاعات أو الصحف ونحو ذلك وأالتصويب اللغوي في القنوات الفضائية 

 -2د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

إن وأخواتها وال النافية  الفعليةالنواسخ الحرفية و ساعة 24 ثمانية أسابيع

للجنس وظن وأخواتها 

 وأعلم وأرى

إلقاء المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

 واالختبار

إلقاء المحاضرة  الفاعل ونائب الفاعل المرفوعات ساعة 12 أسابيع أربعة

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

 واالختبار

إلقاء المحاضرة  الفعل ولزومه  تعدي التعدي واللزوم ساعات 3 أسبوع

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

 واالختبار

أحد عشر 

 أسبوعاً 
المفعول المطلق والمفعول  المنصوبات ساعة 33

له والمفعول فيه والمفعول 

معه واالستثناء والحال 

 والتمييز

إلقاء المحاضرة 

واستعمال 

 السبورة

طرح االسئلة 

 واالختبار



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 اآلداب / جامعة بغدادكلية  يةالمؤسسة التعليم .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تحليل النص القرآني / المرحلة الثالثة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 إلزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد رات الخارجية األخرى المؤث .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 دراسة القرآن الكريم دراسة لغوية داللية . -1
بيان ما في هذا السحر من ألطاف ربانية وجمال بياني مع معرفة أسباب نزول اآليات الكريمة ،وبيان  -2

 محدد،أو في فرد أو جماعة .في حدث ما نزل لسبب خاص معين ،كأن يكون 
االطالع على اآليات القرآنية واإلفادة منها في توجيه معنى النصوص الكريمة واألخذ بما يوافق  -3

 . الرواية الصحيحة لآلي الكريم ومعناهما
والعلم بالناسخ والمنسوخ وتحديد المكي  ، التعريف بالمحكم والمتشابه وأسباب األخذ بهذا التقسيم -4

 . حاطة بما ألفهه العلما  في هذا الميدانوالمدني ،واإل
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  والههم المعرفة -أ

 اإللمام بأساسيات طرائق التهكير بالمنهج المقرر—1 أ

ية في التمكن من ترجمتها في أدا  عملي ، من خالل التعرف وتطبيق األبعاد األكاديمية والتربو-2 أ

 عملية التدريس

 تهيئة الطالب لالستهادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتحليل النص القرآني  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ

 إعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية   -5أ
 قدر ممكن من المنهج المقرر استيعاب الطلبة ألكبر  6أ

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم التي تنظم عن طريق المعارف   - 1ب

 والخبرات

 تحصيل أكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة   - 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار    - 3ب

 عرفة المهاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوعم   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والشاشات   over head المناقشات العلمية والحوار ، واستعمال التقانات الحديثة لالستيعاب أبرزها 

 الذكية ، واالستهادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .

 

  التقييم طرائق     

 

االمتحان الشهوي ) الحوار ، والنقاش ( ، االمتحان التحريري ، الواجب المكلف به الطالب ، البحث العلمي 

 والتقرير .

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .القدرة على وصف المادة المقررة   -1ج

 . القدرة على تعليم المنهج   -2ج

 . االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي    -3ج

 . االستنباط والقياس والتهسير     -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة أثناء التعلم ، 
 . التنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج ، استراتيجيات التخطيط و

  التقييم طرائق   

تقديم أفكار عالية الفهم تؤدي إلى وجود مجال عميق للتفكير ، عن طريق نقاط تُقدم ، إذ تؤدي إلى مساعدة  
 والنقاشات واالختبارات العلمية .،  المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم األفكار
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتلمنقولة االتأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات إدارة الصف  -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة   -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

    مهارات التقويم والتميز بين الهئات بحسب القابليات العلمية والمهارات العقلية .   -4د  

 لتعليم والتعلم طرائق ا         

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري تخليل النص القرآني 623ALQT الثالثة
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ب و بحوث ذات صلة مباشرة بالمقرر الدراسي، ومحاولة االطالع على المصادر المعنية و االمام تأليف كت
 بكل ما له تعلق به 

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

 القبول املركزي
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 لكتاب املقرر ، والكتب املساعدة ، والبحوث املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة ، واالطالع على ما يفيد الطالب من مواقع النت .ا
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 مخطط مهارات المنهج

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

 ة من البرنامجمخرجات التعلم المطلوب 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تحليل النص  623ALQT الثالثة

 القرآني
                                 أساسي
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 ذج وصف المقررمون

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلداب / جامعة بغدادكلية  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز علمي القسم ال .2

 تحليل النص القرآني / المرحلة الثالثة  623ALQT اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الهصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اسة القرآن الكريم دراسة لغوية داللية .در -1
بيان ما في هذا السحر من ألطاف ربانية وجمال بياني مع معرفة أسباب نزول اآليات الكريمة ،وبيان  -2

 في حدث محدد،أو في فرد أو جماعة .ما نزل لسبب خاص معين ،كأن يكون 
الكريمة واألخذ بما يوافق  االطالع على اآليات القرآنية واإلفادة منها في توجيه معنى النصوص -3

 . الرواية الصحيحة لآلي الكريم ومعناهما
والعلم بالناسخ والمنسوخ وتحديد المكي والمدني  ، التعريف بالمحكم والمتشابه وأسباب األخذ بهذا التقسيم

 . ،واإلحاطة بما ألفهه العلما  في هذا الميدان

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
 اإللمام بأساسيات طرائق التهكير بالمنهج المقرر—1 أ

التمكن من ترجمتها في أدا  عملي ، من خالل التعرف وتطبيق األبعاد األكاديمية والتربوية في -2 أ

 عملية التدريس

 تهيئة الطالب لالستهادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتحليل النص القرآني  -3أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -4أ

 إعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية   -5أ
 استيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من المنهج المقرر  6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

خالل التدريب والممارسة والتعليم التي تنظم عن طريق المعارف تمكين الطالب ذهنيا من   - 1ب

 والخبرات

 تحصيل أكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة   - 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار    - 3ب

 معرفة المهاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والشاشات   over head لمية والحوار ، واستعمال التقانات الحديثة لالستيعاب أبرزها المناقشات الع

 الذكية ، واالستهادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية .

 

  التقييم طرائق     

 

، البحث العلمي االمتحان الشهوي ) الحوار ، والنقاش ( ، االمتحان التحريري ، الواجب المكلف به الطالب 

 والتقرير .

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .القدرة على وصف المادة المقررة   -1ج

 . القدرة على تعليم المنهج   -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي .    -3ج

 . االستنباط والقياس والتهسير     -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

لم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة أثناء التعلم ، استراتيجيات التع
 . استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج ، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي

  التقييم طرائق   

للتفكير ، عن طريق نقاط تُقدم ، إذ تؤدي إلى مساعدة  تقديم أفكار عالية الفهم تؤدي إلى وجود مجال عميق 
 والنقاشات واالختبارات العلمية .،  المتعلم في تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم األفكار

 

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

 الصف مهارات إدارة  -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة   -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

    مهارات التقويم والتميز بين الهئات بحسب القابليات العلمية والمهارات العقلية .   -4د  
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 قييمطريقة الت طريقة التعليم

دراسة األصول العامة  مدخل إلى تحليل النص  2  .1
 المناقشة إلقاء المحاضرة لتحليل النص القرآني

ا قرآنيًّا ؟ 2  .2 كيفية تحليل النص  كيف تحلل نصًّ
 المناقشة إلقاء المحاضرة القرآني

 المناقشة إلقاء المحاضرة سبب تسمية سورة النساء سورة النساء أنموذجا 2  .3
 المناقشة إلقاء المحاضرة فضل سورة النساء اء أنموذجاسورة النس 2  .4
 المناقشة إلقاء المحاضرة مبحث في االستعاذة سورة النساء أنموذجا 2  .5
 المناقشة إلقاء المحاضرة مبحث في البسملة سورة النساء أنموذجا 2  .6
تحليل سورة النساء  سورة النساء أنموذجا 2  .7

 المناقشة ةإلقاء المحاضر  تحليال أدبيا ولغويا

االستماع إلى الطلبة  سورة النساء أنموذجا 2  .8
 المناقشة إلقاء المحاضرة وحفظهم للسورة

األساليب النحوية في  تحليل سورة النساء 2  .9
 سورة النساء

 المناقشة إلقاء المحاضرة

 المناقشة إلقاء المحاضرة الجملة المستوى التركيبي 2  .11
 المناقشة المحاضرة إلقاء السياق المستوى التركيبي 2  .11
 المناقشة إلقاء المحاضرة األساليب الطلبية المستوى النحوي  2  .12
 المناقشة إلقاء المحاضرة األمر المستوى النحوي  2  .13
 المناقشة إلقاء المحاضرة النهي المستوى النحوي  2  .14
 المناقشة إلقاء المحاضرة التقديم والتأخير المستوى النحوي  2  .15
 المناقشة إلقاء المحاضرة النداء المستوى النحوي  2  .16
 المناقشة إلقاء المحاضرة مفهوم الداللة والمعنى المستوى الداللي 2  .17
تعريف الصورة لغة  المستوى التصويري  2  .18

 المناقشة إلقاء المحاضرة واصطالًحا

 المناقشة إلقاء المحاضرة وسائل تشكيل الصورة المستوى التصويري  2  .19
 المناقشة إلقاء المحاضرة تشبيهال المستوى التصويري  2  .21
 المناقشة إلقاء المحاضرة االستعارة المستوى التصويري  2  .21
 المناقشة إلقاء المحاضرة الكناية المستوى التصويري  2  .22
اإليقاع الداخلي للنص  المستوى الصوتي 2  .23

 المناقشة إلقاء المحاضرة القرآني

 اقشةالمن إلقاء المحاضرة التكرار المستوى الصوتي 2  .24
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 البنية التحتية  .12

 كتاب : تحليل النص القرآني للدكتور كاصد الزيدي . ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 المقرر المنهج بحسب المؤلفات بعض عن فضال 

 كتب ورسائل وأطاريح في تحليل النص القرآني . )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة المتعلقة بالمادة .

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
موقع مكتبتنا العربية ، وموقع المكتبة الوقفية ، وموقع األلوكة ، وموقع 

 الغامدي ، وغيرها .الدكتور دمحم سعيد 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 إلىبعض حيثيات المحاضرة .. والسعي  إعدادهمالطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر  إشراك إلىالسعي 

 والباحثين في النحو العربي وإلقا  المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي . األساتذةاستضافة 

 

 

 

 
 

 المناقشة إلقاء المحاضرة التوازي  المستوى الصوتي 2  .25
 المناقشة إلقاء المحاضرة التوازن واالزدواج المستوى الصوتي 2  .26
 المناقشة إلقاء المحاضرة الجناس والطباق المستوى الصوتي 2  .27
   امتحان شفهي امتحان شفهي 2  .28
   امتحان تحريري  امتحان تحريري  2  .29
   امتحان تحريري  ي امتحان تحرير  2  .31



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداداجلامعة  :    
 اآلدابكلية الكلية/ املعهد:      
 اللغة العربيةالقسم العلمي    :    
 02/3/0202اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      

          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغدادوزارة  المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربيةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 علم اللغة

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 نظام سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 يوجد ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/3/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 االطالع على مصطلحات مادة علم اللغة -1

 ربط مادة علم اللغة بالحياة الواقعية -2

 

 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 المعرفية   األهداف - أ

 التعرف على ابرز مصطلحات علم اللغة. 1أ

 ابرز النظريات اللغوية والداللية.التعرف على -2أ

 كيفية ربط علم اللغة بالحياة الواقعية وبالعلوم االخرى -3أ
  -4أ
 -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 االطالع على الكتب الخاصة بالمادة -1ب 

 تحفيز الطالب من خالل طرح االسئلة وطلب االمثلة. – 2ب

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 القاء المحاضرة. -1
 السبورة -2

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2

 االمتحان الفصلي. -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ربط مادة علم اللغة بالواقع -1ج         

 االنسانتأكيد قيمة اللغة في حياة  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال اللوحة -1

 القاء المحاضرة -2



 طرائق التقييم    

 طرح اسئلة للمناقشة. -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2
 االمتحان الفصلي -3

 

 
 

 

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية وآدابها.-1د -1د

 تخريج مدرسين للغة العربية-2د

 تخريج مصححين لغويين يمكن ان يوظفوا في جميع دوائر الدولة-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 القاء المحاضرة -1

 استعمال اللوحة -2

 
 طرائق التقييم          

 

 طرح اسئلة للمناقشة. - أ

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. - ب
  االمتحان الفصلي - ت

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 96 علم اللغة AL LI  327 الثالثة

     

     

     

     
     
 



 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة كل ما يصدر عن مادة )علم اللغة(. -

 وضع منهج جديد ينسجم مع تطورات هذا العلم. -

 

 

 

 

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

 
 تحديد الدرجة الخاصة باللغة العربية على ان ال تقل عن السبعين بالمئة لقبول الطالب بالقسم. -

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب الخاصة بمادة علم اللغة والسيما كتاب )علم اللغة( د. حاتم الضامن. -

 الكتب الخاصة بمادة علم اللغة واللسانيات بشكل عام. -

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

 الثالثة/ بكالوريوس
 رمز المقرر

AL LI  327 

 المقرراسم 

 علم اللغة
 أساسي

 أم اختياري

 أساسي 

 

 

 اساسي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم العلمي  / المركز .2

 علم اللغة اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 النظام السنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 96 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 22/3/2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 على مادة علم اللغة. االطالع -أ 

 ربط المادة بالمجتمع وكيفية اإلفادة منه. -ب 

 جعل المادة النظرية تالمس الواقع العملي قدر االمكان. -ج 

 
 
 
 
 

 

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.



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على ابرز مصطلحات علم اللغة. -1أ
 التعرف على ابرز النظريات اللغوية والداللية. -2أ

 ربط علم اللغة بالحياة الواقعية وبالعوم االخرى.  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 االطالع على الكتب الخاصة بالمادة. – 1ب

 تحفيز الطالب من خالل طرح االسئلة وطلب االمثلة.  - 2ب

  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال اللوحة. -1

 القاء المحاضرة. -2

 
 طرائق التقييم      

 على الطلبة ومناقشتهمطرح اسئلة  -1
 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -2
 االمتحان الفصلي -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط مادة علم اللغة بالواقع. -1ج

 تأكيد قيمة -2ج

 -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 اللقاء المحاضرة. -1

 استعمال اللوحة. -2

 
 طرائق التقييم    

 توجيه االسئلة للمناقشة -1

 تقييم الطلبة المواظبين على الحضور. -4
 االمتحان الفصلي

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

 الدراسات العليا والبحوث االكاديمية. -1د

 التدريس في الجامعات والثانويات.-2د

 اعداد البرامج وكذلك العمل االذاعي والتلفازي واالعالم بشكل عام.-3د

 التصويب اللغوي للكتب والمجالت والصحف.   -4د
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طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
 طريقة التقييم

1 3 
 مصطلحات علم اللغة

 اللغة، علم اللغة، الكالم
القاء 

 المحاضرة
 االختبارات

 = = اللسان، اللهجة مصطلحات علم اللغة 3 2

 = = الفقه في العصور القديمة علم نبذة تاريخية عن علم اللغة 3 3

 = = علم الفقه في العصور الحديثة نبذة تاريخية عن علم اللغة 3 4

 = = تقسيم شليجل التقسيمات اللغوية 3 5

 = = تقسيم ماكس مولر التقسيمات اللغوية 3 6

7 3 
االلهام، المواضعة، محاكاة  نظريات نشأة اللغة

 ضيقةاالصوات ال
= = 

8 3 
، المالحظة، النفس التنفيس عن نشأة اللغةنظريات 

 التطور اللغوي
= = 

 = = الفونيم، الفونايلك، الفونولوجي مصطلحات علم االصوات 3 9

 = = المورقيم، وانواعه مصطلحات علم االصوات 3 12

 امتحان الفصل االول 11

 = = القصير والطويل المقطع وانواعه 3 12

 = = المديد، المزيد، المتماد المقطع وانواعه 3 13

 = = النبر والتنغيم الوحدات فوق المقطعية 3 14

 = = التأثير المقبل المدبر المماثلة والمخالفة 3 15

 ة نصف السنةطلع 16

 = = الداللة، علم الداللة علم الداللة 3 16

17 3 
الصوتية والصرفية والنحوية  انواع الداللة

 والسياقية
= = 

18 3 
التعميم التخصيص، النقل  سمات التغير الداللي

 ورقي الداللة، انحطاط الداللة
= = 

 = = االرشادية، التصورية النظريات الداللية 3 19

 = = السلوكية، السياقية النظريات الداللية 3 22

 = = الحقول الداللية النظريات الداللية 3 21

 = = التاريخيالمقارن  مناهج دراسة علم اللغة 3 22

 = = الوصفي، البنيوي مناهج دراسة علم اللغة 3 23

 = = التحويلي -التوليدي مناهج دراسة علم اللغة 3 24

 امتحان الفصل الثاني 25

26 3 
عالقة علم اللغة بالعلوم 

 االخرى
 = = علم اللغة االجتماعي

27 3 
عالقة علم اللغة بالعلوم 

 االخرى
 = = علم اللغة النفسي

28 3 
عالقة علم اللغة بالعلوم 

 االخرى
 = = االطلس الجغرافي

 = =  مراجعة 3 29
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 غة          د. حامت الضامنعلم الل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 علم اللغة          د. حامت الضامن ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 عمرعلم اللغة          د. امحد خمتار 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 كتب علم اللغة مجيعها

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع اخلاصة ابللغة العربية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 وتوسيع بعضها.تطوير المفردات الخاصة بالمادة  -

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 22/4/2102اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         يد العميد مصادقة الس                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فقه اللغة / المرحلة الرابعة

 يوسربكالو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 إلزامي تمد  المع برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعلم مفهوم فقه اللغة وعلم اللغة . - 1

 تعلم الظواهر اللغوية التي يختص بها فقه اللغة . – 2

 تعلم خصائص فقه اللغة وعلم اللغة .  – 3

 علم اللغة .تعلم مقدمات عن فقه اللغة و – 4
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 تمكين الطلبة من الحصول على الفهم والمعرفة في فقه اللغة . – 1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على الفهم والمعرفة ألهم قضايا فقه اللغة . -2أ

 معرفة والفهم في موضوعات فقه اللغة والتأليف في هذه المادة .تمكين الطلبة من الحصول على ال -3أ
 فقه اللغة وما يتعلق بها .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لموضوعات -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 لفصحى .يوظف ما تعلم من مادة فقه اللغة في مخاطباته وكتاباته باللغة العربية ا – 1ب 

 يكتب ورقة بحثية أو بحوث متخصصة في موضوعات فقه اللغة العربية المختلفة . – 2ب 

 تعلم الطرائق المناسبة لتدريس مادة فقه اللغة . – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 اإللقاء )المحاضرة( . – 1

 االستجواب . – 2

 هم المصادر التي كتبت في مادة فقه اللغة .مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على أ – 3

 كتابة ورقات بحثية أو تقارير . – 3

 إعطاء واجبات منزلية . – 4

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية بأسئلة متعددة ومتنوعة تخص المادة . – 1     
 تقديم أوراق بحثية . – 2

 استيعاب المادة وفهمها .االختبار التحريري لقياس قدرة الطلبة على  – 3
 

 
 .  الوجدانية والقيمية األهداف -ج

 تحليل عدد من مناهج البحث اللغوي في مادة فقه اللغة للتوصل إلى مدى تحقيقها . -1ج         

 التوازن بين مناهج البحث اللغوي في مجال فقه اللغة من حيث الموضوعات . -2ج

 ة القديمة والحديثة .خصيات اللغويتقييم جهود عدد من الش-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 تمكين الطلبة من كتابة ورقة بحثية عن إحدى الظواهر اللغوية المتعلقة بفقه اللغة . – 1

 تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم على تحليل المعلومات وتفسير القضايا اللغوية المتعلقة بفقه اللغة . – 2

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية بأسئلة متعددة ومتنوعة تخص المادة . - 1

 تقديم أوراق بحثية . – 2

 االختبار التحريري لقياس قدرة الطلبة على استيعاب المادة وفهمها . – 3



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

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

 توظيف المصادر والمراجع الخاصة بالمادة . -1د

 دراسة الظواهر اللغوية بين القدماء والمحدثين . -2د

 اإلفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة باللغة العربية لزيادة معارف الطلبة . -3د

خاصة بمادة اإلفادة من مراكز الوثائق والمكتبات التي تحتوي على المخطوطات والوثائق اللغوية ال -4د   

 فقه اللغة .

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تمكين الطلبة من كتابة ورقة بحثية عن إحدى الظواهر اللغوية المتعلقة بفقه اللغة . – 1

 تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم على تحليل المعلومات وتفسير القضايا اللغوية المتعلقة بفقه اللغة . – 2
 التقييم طرائق          

 االختبارات اليومية بأسئلة متعددة ومتنوعة تخص المادة . - 1

 تقديم أوراق بحثية . – 2

 االختبار التحريري لقياس قدرة الطلبة على استيعاب المادة وفهمها . – 3
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري فقه اللغة  الرابعة

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

/ 

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

 قبول مركزي / بحسب متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 

 مصادر المعلومات عن البرنامج أهم .14

 . بفقه اللغةالمنهج المقرر للدراسة ، الكتب الخاصة  – 1
 المكتبات . – 2
 االطالع على تجارب الجامعات األخرى ) عربية ، عالمية ( . – 3
 شبكة المعلومات على االنترنيت . – 4

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 جات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )لةالمنقو

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 فقه اللغة / المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 61 الكلي()عدد الساعات الدراسية  .6

 22/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعلم مفهوم فقه اللغة وعلم اللغة . - 1

 تعلم الظواهر اللغوية التي يختص بها فقه اللغة . – 2

 تعلم خصائص فقه اللغة وعلم اللغة .  – 3

 تعلم مقدمات عن فقه اللغة وعلم اللغة . – 4

 

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.

 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال مقررات المخرج .11



  
 7الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطلبة من الحصول على الفهم والمعرفة في فقه اللغة . – 1أ - ب

 تمكين الطلبة من الحصول على الفهم والمعرفة ألهم قضايا فقه اللغة . -2أ

 هذه المادة .تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات فقه اللغة والتأليف في  -3أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لموضوعات فقه اللغة وما يتعلق بها .-4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 إثارة مشكلة ومناقشتها. - 1ب

    تكليف بعض الطالب إلقاء محاضرات مصغرة. -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرة. . أ
 سبورة.ال . ب

 طرائق التقييم      

 طرح أسئلة للمناقشة. . أ
 منح درجات تحفيزية للطالب الدائمي الحضور. . ب
 االمتحانات اليومية. . ج
 د. االمتحانات النهائيّة. 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تحليل عدد من مناهج البحث اللغوي في مادة فقه اللغة للتوصل إلى مدى تحقيقها . -1ج        

 التوازن بين مناهج البحث اللغوي في مجال فقه اللغة من حيث الموضوعات . -2ج

  تقييم جهود عدد من الشخصيات اللغوية القديمة والحديثة .-3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 إلقاء المحاضرة. . أ
 السبورة . ب

 طرائق التقييم    

 طرح أسئلة للمناقشة. . أ
 لحضور.منح درجات تحفيزية للطالب الدائمي ا . ب
 االمتحانات اليومية. . ج

 د.  االمتحانات النهائيّة.

 

 

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

 تخريج باحثين في اللغة العربية . -1د

 كر اللغوّي .تخريج مفّكرين نحويّين ولغويين قادرين على النهوض بمستوى الف -2د



  
 8الصفحة 

 
  

 



  
 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

إلقاء المحاضرة  التعريف بمصطلح فقه اللغة فقه اللغة تحديد مصطلح 2  .1
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  تطوره ، تأريخ ظهوره ،   المصطلح جذور 2  .2
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

الفرق بين مصطلحي علم  2  .3
 اللغة وفقه اللغة

حقوله وعالقته بمصطلح علم اللغة 
ومقابلته للمصطلحين األجنبيين 

 )فيلولوجي ( و)لينكوستك ( 

إلقاء المحاضرة 
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

نشأة اللغة عند نظريات  2  .4
 العرب

إلقاء المحاضرة  نظريات نشأة اللغة عند العرب 
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

نظريات نشأة اللغة عند  2  .5
 العرب

مع اإلشارة إلى دراسة هذه النظريات  
 عند األجانب في مادة علم اللغة 

إلقاء المحاضرة 
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  اللغات الجزرية الشمالية والجنوبية   اللغات القديمة 2  .6
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  العربية البائدة ، اليمنية والشمالية   اللغات القديمة 2  .7
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

ها ) الفصحى العربية في صورتي  اللغات القديمة 2  .8
 واللهجات( الفرق بين الصورتين 

إلقاء المحاضرة 
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  تشكل الفصحى  اللغة العربية 2  .9
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  تفاوت اللهجات في الفصاحة   اللهجات  2  .11
 واستعمال السبورة

األسئلة  طرح
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  ألقاب اللهجات  اللهجات 2  .11
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  أمثلة من الخالف اللهجي   الخالف اللهجي 2  .12
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  مراجعة مراجعة 2  .13
 واستعمال السبورة

لة طرح األسئ
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  مراجعة مراجعة 2  .14
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة    امتحان تحريري  امتحان تحريري  2  .15
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 واالختبار

إلقاء المحاضرة  الجهر والهمس   أصوات العربية : 2  .16
 واستعمال السبورة

طرح األسئلة 
 ختبارواال

طرح األسئلة إلقاء المحاضرة  المخارج ، الشدة والرخاوة والتوسط   أصوات العربية : 2  .17



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 فقه اللغة للدكتور حاتم الضامن . ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 
 

 فقه اللغة للدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي . )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 فصول في فقه اللغة للدكتور رمضان عبد التواب .

 فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي .
               المراجع التي يوصى بها  ـ الكتب وا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المصادر التي تتعلق بالمادة .

 واالختبار واستعمال السبورة
إلقاء المحاضرة  الحركات والصوامت .  أصوات العربية : 2  .18

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
لمحاضرة إلقاء ا تطورها في الصوت والمفردة  الداللة : 2  .19

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  تطورها في التركيب واألسلوب الداللة : 2  .21

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  خصائص التطور وأمثلته   الداللة : 2  .21

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  خه ومناهجهتأري المعجم العربي  2  .22

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  تطوره وأنواعه المعجم العربي  2  .23

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  القلب واإلبدال  ظواهر العربية : 2  .24

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  االشتقاق والنحت بية  :ظواهر العر  2  .25

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  التعريب واإلعراب ظواهر العربية : 2  .26

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  اإلتباع والترادف  ظواهر العربية :  2  .27

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 تبارواالخ
إلقاء المحاضرة  االشتراك والتضاد . ظواهر العربية :  2  .28

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة  مراجعة مراجعة 2  .29

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 واالختبار
إلقاء المحاضرة    امتحان تحريري  امتحان تحريري  2  .31

 واستعمال السبورة
طرح األسئلة 

 ارواالختب
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
موقع اآللوكة ن موقع املكتبة الوقفية ، موقع الدكتور دمحم سعيد الغامدي ، موقع 

 مكتبتنا العربية ... 

 
 طوير المقرر الدراسي خطة ت .13

 يوجد خلط بين علم األصوات وعلم اللغة وفقه اللغة , لذا على الطالب الفصل بين هذه المفردات .

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم الجامعي / المركز .2

 ALSs 534منهج البحث / اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .5

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .6

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 م22/5/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 إحاطة الطالب أبهم املبادئ األساسية يف كتابة البحث العلمي ووقوفه على املنهج العلمي الذي يعتمده يف ذلك .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 اطالع الطالب على المبادئ العامة في كتابة البحث العلمي -1أ

 تذليل الصعوبات التي يواجهها الطالب في كتابة البحث-2أ

 التي تساعده في كتابة البحث األدواتتمكين الطالب من  -3أ
 -5أ
  -4أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الذي يراه مناسباً لتوجهه ورغبتهتمكين الطالب من القدرة على اختيار الموضوع - 1ب

 تمكين الطالب من وضع خطه مناسبة لموضوعه – 2ب

 معرفة الطالب بالوصول الى المصادر التي تفيده في بحثه – 3ب

  -5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات  تعلم منهج البحث على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب  

 االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج     

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج     

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج     

 حب المعرفة واالفادة من العلم -5ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي  محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى

 

 



 

 طرائق التقييم    

 

 اختبار الطالب  شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها  

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د      

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د      

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د     

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم . -5د    



 بنية المقرر .11

 لساعاتا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعريف بالمقرر وأهم المصادر التي يمكن  تعليم منهج البحث 2 1
 اعتمادها في تدريسه .

 المحاضرة
 

 االختبارات

2 
وبيان تعريف منهج البحث لغة واصطالحاً  تعليم منهج البحث 2

 أهمية منهج البحث للباحث

 الختبارات المحاضرة

 الختبارات المحاضرة شروط اختيار موضوع البحث تعليم منهج البحث 2 3

 الختبارات المحاضرة شروط اختيار موضوع البحث تعليم منهج البحث 2 5

 الختبارات المحاضرة صفات البحث تعليم منهج البحث 2 4

 الختبارات المحاضرة صفات الباحث تعليم منهج البحث 2 6

 الختبارات المحاضرة صفات الباحث تعليم منهج البحث 2 7

 الختبارات المحاضرة عالمات الترقيم  تعليم منهج البحث 2 8

 الختبارات المحاضرة عالمات الترقيم تعليم منهج البحث 2 9

10 
 خطوات البحث تعليم منهج البحث 2

 اواًل: مرحلة التفكير

 الختبارات المحاضرة

 الختبارات المحاضرة ثانيًا :مرحلة العمل تعليم منهج البحث 2 11

 الختبارات المحاضرة ثانيًا: مرحلة العمل تعليم منهج البحث 2 12

 الختبارات المحاضرة ثانيًا: مرحلة العمل تعليم منهج البحث 2 13

 الختبارات المحاضرة ثالثًا: طرائق جمع المادة تعليم منهج البحث 2 15

 الختبارات المحاضرة رابعًا : مهمة اإلشراف على البحث تعليم منهج البحث 2 14

 الختبارات المحاضرة خامسًا : خطة البحث تعليم منهج البحث 2 16

 الختبارات المحاضرة خامسًا : خطة البحث  تعليم منهج البحث 2 17

 الختبارات المحاضرة خامسًا : خطة البحث  تعليم منهج البحث 2 18

 الختبارات المحاضرة المكتبة والبحث عن المصادر تعليم منهج البحث 2 19

 الختبارات المحاضرة المكتبة والبحث عن المصادر تعليم منهج البحث 2 20

21 
اإلفادة من شبكة األنترنت في الحصول  تعليم منهج البحث 2

 على المصادر
 الختبارات المحاضرة

22 
اإلفادة من شبكة األنترنت في الحصول  تعليم منهج البحث 2

 على المصادر
 الختبارات المحاضرة



 

 القبول  .13

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 منهج البحث األديب / علي جواد الطاهر-1 
 التطبيق العملي ملناهج البحث األديب وحتقيق النصوص /د.رشيد العبيدي-2 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 اإلفادةمواقع الكرتونية على النت فيها كتب لغوية وادبية بصيغة يب دي أف ميكن -
 منها يف كتابة البحث .

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

املكتبات يف الكلية وخارجها الطالع الطالب على الكتب  زايرات ميدانية اىل-
 واملصادر .

 ؟ المتطلبات السابقة

 ؟ أقل عدد من الطلبة 

 ؟  أكبر عدد من الطلبة

 

23 

 أنواع المناهج تعليم منهج البحث 2
 أواًل : المنهج الوصفي

 الختبارات المحاضرة

 الختبارات المحاضرة  أواًل :المنهج الوصفي تعليم منهج البحث 2 25

 الختبارات المحاضرة  أواًل :المنهج الوصفي منهج البحثتعليم  2 24

 الختبارات المحاضرة أواًل :المنهج الوصفي تعليم منهج البحث 2 26

 الختبارات المحاضرة ثانيًا : المنهج التجريبي تعليم منهج البحث 2 27

 الختبارات المحاضرة ثانيًا : المنهج التجريبي تعليم منهج البحث 2 28

 الختبارات المحاضرة ثالثًا : المنهج التاريخي تعليم منهج البحث 2 29

 الختبارات المحاضرة ثالثًا : المنهج التاريخي تعليم منهج البحث 2 30

 الختبارات المحاضرة طباعة البحث تعليم منهج البحث 2 31

 الختبارات المحاضرة طباعة البحث تعليم منهج البحث 2 32



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية القسم الجامعي / المركز .2

 ALSs 534منهج البحث / اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .5

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .6

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 م22/5/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 إحاطة الطالب أبهم املبادئ األساسية يف كتابة البحث العلمي ووقوفه على املنهج العلمي الذي يعتمده يف ذلك .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 اطالع الطالب على المبادئ العامة في كتابة البحث العلمي -1أ

 تذليل الصعوبات التي يواجهها الطالب في كتابة البحث-2أ

 التي تساعده في كتابة البحث األدواتتمكين الطالب من  -3أ
 -5أ
  -4أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الذي يراه مناسباً لتوجهه ورغبتهتمكين الطالب من القدرة على اختيار الموضوع - 1ب

 تمكين الطالب من وضع خطه مناسبة لموضوعه – 2ب

 معرفة الطالب بالوصول الى المصادر التي تفيده في بحثه – 3ب

  -5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات  تعلم منهج البحث على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب  

 االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج     

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج     

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج     

 حب المعرفة واالفادة من العلم -5ج     

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي  محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى

 

 



 

 طرائق التقييم    

 

 اختبار الطالب  شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها  

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د      

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د      

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د     

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم . -5د    



 بنية المقرر .11

 لساعاتا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

التعريف بالمقرر وأهم المصادر التي يمكن  تعليم منهج البحث 2 1
 اعتمادها في تدريسه .

 المحاضرة
 

 االختبارات

2 
وبيان تعريف منهج البحث لغة واصطالحاً  تعليم منهج البحث 2

 أهمية منهج البحث للباحث

 الختبارات المحاضرة

 الختبارات المحاضرة شروط اختيار موضوع البحث تعليم منهج البحث 2 3

 الختبارات المحاضرة شروط اختيار موضوع البحث تعليم منهج البحث 2 5

 الختبارات المحاضرة صفات البحث تعليم منهج البحث 2 4

 الختبارات المحاضرة صفات الباحث تعليم منهج البحث 2 6

 الختبارات المحاضرة صفات الباحث تعليم منهج البحث 2 7

 الختبارات المحاضرة عالمات الترقيم  تعليم منهج البحث 2 8

 الختبارات المحاضرة عالمات الترقيم تعليم منهج البحث 2 9

10 
 خطوات البحث تعليم منهج البحث 2

 اواًل: مرحلة التفكير

 الختبارات المحاضرة

 الختبارات المحاضرة ثانيًا :مرحلة العمل تعليم منهج البحث 2 11

 الختبارات المحاضرة ثانيًا: مرحلة العمل تعليم منهج البحث 2 12

 الختبارات المحاضرة ثانيًا: مرحلة العمل تعليم منهج البحث 2 13

 الختبارات المحاضرة ثالثًا: طرائق جمع المادة تعليم منهج البحث 2 15

 الختبارات المحاضرة رابعًا : مهمة اإلشراف على البحث تعليم منهج البحث 2 14

 الختبارات المحاضرة خامسًا : خطة البحث تعليم منهج البحث 2 16

 الختبارات المحاضرة خامسًا : خطة البحث  تعليم منهج البحث 2 17

 الختبارات المحاضرة خامسًا : خطة البحث  تعليم منهج البحث 2 18

 الختبارات المحاضرة المكتبة والبحث عن المصادر تعليم منهج البحث 2 19

 الختبارات المحاضرة المكتبة والبحث عن المصادر تعليم منهج البحث 2 20

21 
اإلفادة من شبكة األنترنت في الحصول  تعليم منهج البحث 2

 على المصادر
 الختبارات المحاضرة

22 
اإلفادة من شبكة األنترنت في الحصول  تعليم منهج البحث 2

 على المصادر
 الختبارات المحاضرة



 

 القبول  .13

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 منهج البحث األديب / علي جواد الطاهر-1 
 التطبيق العملي ملناهج البحث األديب وحتقيق النصوص /د.رشيد العبيدي-2 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 اإلفادةمواقع الكرتونية على النت فيها كتب لغوية وادبية بصيغة يب دي أف ميكن -
 منها يف كتابة البحث .

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

املكتبات يف الكلية وخارجها الطالع الطالب على الكتب  زايرات ميدانية اىل-
 واملصادر .

 ؟ المتطلبات السابقة

 ؟ أقل عدد من الطلبة 

 ؟  أكبر عدد من الطلبة
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 أنواع المناهج تعليم منهج البحث 2
 أواًل : المنهج الوصفي

 الختبارات المحاضرة

 الختبارات المحاضرة  أواًل :المنهج الوصفي تعليم منهج البحث 2 25

 الختبارات المحاضرة  أواًل :المنهج الوصفي منهج البحثتعليم  2 24

 الختبارات المحاضرة أواًل :المنهج الوصفي تعليم منهج البحث 2 26

 الختبارات المحاضرة ثانيًا : المنهج التجريبي تعليم منهج البحث 2 27

 الختبارات المحاضرة ثانيًا : المنهج التجريبي تعليم منهج البحث 2 28

 الختبارات المحاضرة ثالثًا : المنهج التاريخي تعليم منهج البحث 2 29

 الختبارات المحاضرة ثالثًا : المنهج التاريخي تعليم منهج البحث 2 30

 الختبارات المحاضرة طباعة البحث تعليم منهج البحث 2 31

 الختبارات المحاضرة طباعة البحث تعليم منهج البحث 2 32



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
 م 2028/ 4/ 22اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد         

 



 
 

  / د.بتول عباس نسيم وصف البرنامج األكاديمي       

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

  اللغة العربيةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة األولى الصرفعلم 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
  فصلي 

 إلزامي نظام  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

   2118/  4/  22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

لكوِن املرحلِة ألهنا األساس ، ومعرفة كل ما يتعلق ابلفعل  عالل واإلبدال  ، قواعد اإل لبِة األوزان الصرفيَّة تعليُم الط -2
 خاصًَّة هبا .

 معرفة أبواب الفعل وكيفية ضبط األفعال ، وأنواع الفعل من حيث الزايدة والتجرد ، ومن حيث الصحة واإلعالل  -2

معرفة كيفية إسناد الفعل للضمائر ، ومعرفة مصادر األفعال القياسية منها والسماعية  ، كيفية االشتقاق من تلك   -3
 . األفعال  سائر املشتقات 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11



 االهداف المعرفية   - أ

 تعليم الطلبة طرائق وزن الكلمات  . -1أ

تعليمهم َعْبَر الوزن الصرفي طريقة النطق الصحيحة لأللفاظ ، من خالل األمثلة المتداولة ، والقياس  -2أ

 عليها .

 تعليمهم الخطأ الصرفي وسببه، ومؤثره الدَّاللي . -3أ
تمكيُن الطلبِة ، من خالل وزنهم الصيغ ، من معرفة جذر األلفاظ والزيادات الحاصلة عليها واألثر  -4أ

 لها ، فضالً عن البنيوي . المعنوي

 تعليمهم أنَّ الصرف مادة علمية شبيهة بالرياضيات ، أي تغيير حركي فيها يؤدي إلى تغيير البِنية   -5أ

 وداللتها ، فهي تعتمد الدَّقة .         

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكيِن الطلبة من أمريِن : أحدهما أثر اختيار  – 1ب

البنية في السياق ، وثانيهما مقدرة الطالب على التمييز بين األبنية، وال سيما الواردة ضمن منهجه ، في 

 سياٍق تتابعي .

العامية أو الدارجة ، والتي تُعدُّ إنحرافًا صوتيًا إيراد أمثلة بحسب مقتضيات ورودها من اللهجة  – 2ب

 صرفيًا للفصيح الموزون .
 طرائق التعليم والتعلم      

الطريقة الوحيدة المتاحة هي اللوحة ، إذ تكتب األمثلة عليها وتستنبط القواعد منها ، ثمَّ تُقرأ على مسامع   

الطلبة نماذج من آي القرآن الكريم أو النصوص النثرية أو الشعرية ، فضالً عن اتباع طريقة التعليم 

لزيادات الحاصلة عليها أو طرائق الرياضي في بيان القاعدة تسهيالً لفهم الطالب متغيرات الكلمة وا

 اإلعالل واإلبدال فيها .
 طرائق التقييم      

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في  

موضوعاٍت أخرى ، المحاضرة السابقة ، فضالً عن استرجاعِ بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن بقصِد تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكريًا  واالختبار التحريري الُمتكر ِ

 وعدم اللبس فيها .
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 ها لغة العلم لم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصفتع  -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا-3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  45 علم الصرف   األولىالمرحلة 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2



 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ية . دعداـ معدل الطالب يف املرحلة اال2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 ـ إجراء مقابلة مع الطالب .4
 ـ اختبار املتقدمني . 5

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 

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  علم الصرف   حلة األولى المر

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 العربيةاللغة قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 علم الصرف / المرحلة األولى اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي   الفصل / السنة .5

 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

   2118/  4/  22  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لكوِن املرحلِة ألهنا األساس ، ومعرفة كل ما يتعلق ابلفعل  عالل واإلبدال  ، قواعد اإل لبِة األوزان الصرفيَّة تعليُم الط -2
 خاصًَّة هبا .

 معرفة أبواب الفعل وكيفية ضبط األفعال ، وأنواع الفعل من حيث الزايدة والتجرد ، ومن حيث الصحة واإلعالل  -2

سية منها والسماعية  ، كيفية االشتقاق من تلك معرفة كيفية إسناد الفعل للضمائر ، ومعرفة مصادر األفعال القيا  -3
 . األفعال  سائر املشتقات 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 االهداف المعرفية   - ب

 تعليم الطلبة طرائق وزن الكلمات  . -1أ

تعليمهم َعْبَر الوزن الصرفي طريقة النطق الصحيحة لأللفاظ ، من خالل األمثلة المتداولة ، والقياس  -2أ

 عليها .

 تعليمهم الخطأ الصرفي وسببه، ومؤثره الدَّاللي . -3أ
تمكيُن الطلبِة ، من خالل وزنهم الصيغ ، من معرفة جذر األلفاظ والزيادات الحاصلة عليها واألثر  -4أ

 المعنوي لها ، فضالً عن البنيوي .

 تعليمهم أنَّ الصرف مادة علمية شبيهة بالرياضيات ، أي تغيير حركي فيها يؤدي إلى تغيير البِنية   -5أ

 قة .وداللتها ، فهي تعتمد الدَّ          

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكيِن الطلبة من أمريِن : أحدهما أثر اختيار  – 1ب

الواردة ضمن منهجه ، في  البنية في السياق ، وثانيهما مقدرة الطالب على التمييز بين األبنية، وال سيما

 سياٍق تتابعي .

إيراد أمثلة بحسب مقتضيات ورودها من اللهجة العامية أو الدارجة ، والتي تُعدُّ إنحرافًا صوتيًا  – 2ب

 صرفيًا للفصيح الموزون .
 طرائق التعليم والتعلم      

الطريقة الوحيدة المتاحة هي اللوحة ، إذ تكتب األمثلة عليها وتستنبط القواعد منها ، ثمَّ تُقرأ على مسامع   

الطلبة نماذج من آي القرآن الكريم أو النصوص النثرية أو الشعرية ، فضالً عن اتباع طريقة التعليم 

لزيادات الحاصلة عليها أو طرائق الرياضي في بيان القاعدة تسهيالً لفهم الطالب متغيرات الكلمة وا

 اإلعالل واإلبدال فيها .
 طرائق التقييم      

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في  

موضوعاٍت أخرى ، المحاضرة السابقة ، فضالً عن استرجاعِ بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن بقصِد تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكريًا  واالختبار التحريري الُمتكر ِ

 وعدم اللبس فيها .
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 



 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        

 بنية المقرر .11

التعلم  مخرجات الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استذكار ما درسوه في  المعرفة والفهم 3  .2

الكورس األول  من 

 مواد صرفية

 االختبارات المحاضرة

المصادر تعريفها  المعرفة والفهم 3  .2

ومفهومها والفرق 

بينها وبين بقية أنواع 

 الكلمة  

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المصدر االعتيادي   المعرفة والفهم 3  .3

 االختبارات المحاضرة مصادر الفعل الثالثي   المعرفة والفهم 3  .4

مصدر الفعل الثالثي  المعرفة والفهم 3  .5

 ذو الدالالت المعينة   
 االختبارات المحاضرة

مصادر الفعل الثالثي  المعرفة والفهم 3  .6

 المزيد  
 االختبارات المحاضرة

مصدر المرة ومصدر  المعرفة والفهم 3  .7

الهيأة والمصدر 

 الميمي  

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة االشتقاق وأنواعه  المعرفة والفهم 3  .8

تعرف المشتق ،  المعرفة والفهم 3  .9

 وأصل المشتقات  

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة اسم الفاعل  المعرفة والفهم 3  .20

 االختبارات المحاضرة اسم المفعول  المعرفة والفهم 3  .22

 االختبارات المحاضرة الصفة المشبهة  المعرفة والفهم 3  .22

 االختبارات المحاضرة صيغة المبالغة  المعرفة والفهم 3  .23

 االختبارات المحاضرة اسما الزمان والمكان  المعرفة والفهم 3  .24

 االختبارات المحاضرة اسم اآللة  المعرفة والفهم 3  .25



 البنية التحتية  .12

 املادة ةحماضرات من إعداد أستاذ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 املهذب يف علم التصريف للدكتور هاشم طه شالش وآخرين  ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع التي 

 ) المجالت العلمية ، التقارير(
  اخلاصة ابلقواعد الصرفية الكتب 

 ت , كاملكتبة الشاملة وغريها .املواقع االلكرتونية للمكتبا اللكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 



وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 آداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 1018/ 3/ 1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                    : املعاون العلمي سما                         رحيم علي  د. عقيل  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         د العميد مصادقة السي                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بةمكت

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  الخارجية األخرى المؤثرات  .7

 3/2018/ 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اطالع الطلبة على تاريخ المكتبات العربية -
 

 تعليم الطالب أنواع المكتبات في العالم -

 تعريف الطالب بأهم أنواع المواد المكتبية التي يمكن اإلفادة منها غير الكتب. -
 

 أنظمة الفهارس المكتبية المختلفة تدريب الطالب على استعمال -
 

 توسيع معارف الطالب عن أهم المصادر اللغوية -

 توسيع معارف الطالب عن أهم المصادر األدبية النثرية والشعرية. -

 

 اطال الطالب عن أهم المعجمات العربية ومدارسها وطرائق ترتيب المادة  فيها -



  
 2الصفحة 

 
  

 كتب مختلفة.الوقوف على أهم الواهر اللغوية التي ألفت فيها  -

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة المصطلحات. -1أ

 معرفة الموضوعات. -2أ

 فهم آراء العلماء وسبب اختالفها. -3أ

 فهم كيفية نقد اآلراء. -4أ

 فهم كيفية تبني أحد اآلراء. -5أ

 برنامج ة باللخاصا يةالمهارات األهداف –ب 

 الوقوف على أهم أنواع المواد المكتبية التي يمكن اإلفادة منها – 1ب

 تمكين الطالب من استعمال أنظمة الفهارس المكتبية المختلفة. – 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2

 بات في الكلية.زيارة المكت -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شهرية .1
 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
 كتابة تقرير. .3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج         

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 تلفة واحترامها.قبول اآلراء المخ -3ج

 السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم احتكار المعلومة. -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 

 

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2
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 طرائق التقييم    
 

 امتحانات شهرية .1
 وز(.امتحانات مفاجئة )ك .2
 كتابة تقرير. .3
 

 
 

 

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

 ارتياد المكتبات واستعمال أنظمة فهارسها بيسر وسهولة.تمكن الطالب من  -1د

 ر ومقاالت رصينة.تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقاري -2د

 الوصول إلى مصادره البحثية على نحو جيد.قدرة الطالب على  -3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 طلبة على الكتب المتصلة بالموضوع.اطالع  ال -2

 
 طرائق التقييم          

 
 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 8 16 مكتبة  األولى
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 تطور الشخصيالتخطيط لل .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املكتبة حلامت صاحل الضامن.
 علم املكتبات اإلدارة والتنظيم لعبد هللا أنيس.

 .فضال عن البحوث واجملالت واملواقع اإللكرتونية
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 مهارات المنهجمخطط 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ف الوجدانية األهدا

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  املؤسسة التعليمية

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية القسم اجلامعي / املركز

 مكتبة اسم / رمز املقرر

  الربامج اليت يدخل فيها

 مادة دراسية اسبوعية أشكال احلضور املتاحة

 م.1012فقط األول  الفصل ةالفصل / السن

 عدد الساعات الدراسية )الكلي(
 
 

 ساعتان يف األسبوع للشعبة الواحدة.

 .1/3/1018اتريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف املقرر
 بتارخ املكتبات ورايدة احلضارة السومرية واحلضارة الفرعونية يف أتسيس أول املكتباتتعريف الطلبة  

 ملكتبات املناسبة لطبيعة البحث.متكني الطلبة من ريدة ا
 .مهما كان نظام الفهرسة فيها بيسر اتم جعل الطلبة قادرين على الوصول اىل الكتاب الذي يريدونه يف املكتبات 

 اطالع الطلبة على املصادر اللغوية واألدبية واملصادر األخرى املتصلة بعلم العربية وال سيما التفاسري.
 ة التمكن من استعمال املعجمات اللغوية القدمية ذات املناهج املختلفة يف عرض املادة.إيصال الطالب إىل مرحل

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 تاريخ المكتباتمعرفة  -1أ

 .معرفة المشترك واألضداد والترادف والمثلث اللغوي -2أ

 كتبات.االطالع على انواع الم -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استعارة المصادر المناسبة في عملية البحث واستعمالها. – 1ب

 الوصول الى الكتاب المناسب في المكتبات بسهولة بالغة من طريق معرفة النظام الفهرسي.  – 2ب

اوز الصعوبة في الوصول الى التعامل مع المدارس التأليفية المختلفة في المعجم العربي وتج – 3ب

 الكلمة المبحوث عنها

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3

 ي إحدى مفردات المقرر.إلقاء الطالب محاضرة ف .4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 قبول اآلراء المختلفة واحترامها. -3ج

  تكار المعلومة.السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم اح -4ج   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
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 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

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

 تمكن الطالب من ارتياد المكتبات واستعمال أنظمة فهارسها بيسر وسهولة. -1د

 تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقارير ومقاالت رصينة. -2د

  لى الوصول إلى مصادره البحثية على نحو جيد.قدرة الطالب ع -3د

 بنية المقرر  -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
الطالع على تأسيس ا

المكتبات في العراق 

  ومصر.
 إلقاء محاضرة  تاريخ المكتبات القديمة 

صفية  مناقشات 

 مع االمتحان

 2 الثاني

معرفة التراث الثر الغني 

بالمكتبات الكبيرة لدى 

العرب بعد ظهور 

 اإلسالم.

المكتبات بعد ظهور 

 االسالم
 إلقاء محاضرة 

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الثالث 
حفظ القرآن عن التحريف 

خالفا للكتب السماوية 

 األخرى
 المواد المكتبية

في محاضرة 

القسم  مكتبة

لبيان أهم أنواع 

 المواد المكتبية

 اختبارات عملية

. 

 2 الرابع
التمييز بين المكتبات 

والتركيز على المكتبة 

 األكاديمية.
 إلقاء محاضرة أنواع المكتبات

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الخامس 
سهولة االستعارة 

والوصل الى المادة 

 المكتبية في المكتبات
 كتبيةنظام الفهرسة الم

كتابة الطلبة 

تقريرا عن 

 المفردة

قراءة تقارير 

 الطلبة.

 2 السادس
التفريق بين المشترك 

 والتضاد والترادف
 إلقاء محاضرة ظواهر لغوية

امتحان مفاجئ 

 )كوز(

 2 السابع
سهولة استعمال المنهج 

مهما كان نظام التأليف 

 فيه.
 المدارس المعجمية

محاضرة توزع 

محاورها مسبقا 

د من على عد

الطلبة ثم يلقونها 

 أمام زمالئهم.

 مناقشات صفية 

 البنية التحتية  -12



  
 11الصفحة 

 
  

 كتاب املكتبة حلامت صاحل الضامن. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 علم املكتبات اإلدارة والتنظيم لعبد هللا أنيس. )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها             

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اخلدمة املكتبية حلسني عبد الشايف.

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 موقع دار الكتب والواثئق العراقية

 وموقع مكتبة اإلسكندرية على النت.

 خطة تطوير المقرر الدراسي  13

 استحداث مفردات جديدة -1
 حذف مفردات ثانوية -2
 السعي لكتابة كتاب منهجي للمقرر. -3
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وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 آداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 1018/ 3/ 1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    قيعالتو     
                    : املعاون العلمي سما                         رحيم علي  د. عقيل  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         د العميد مصادقة السي                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بةمكت

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  الخارجية األخرى المؤثرات  .7

 3/2018/ 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اطالع الطلبة على تاريخ المكتبات العربية -
 

 تعليم الطالب أنواع المكتبات في العالم -

 تعريف الطالب بأهم أنواع المواد المكتبية التي يمكن اإلفادة منها غير الكتب. -
 

 أنظمة الفهارس المكتبية المختلفة تدريب الطالب على استعمال -
 

 توسيع معارف الطالب عن أهم المصادر اللغوية -

 توسيع معارف الطالب عن أهم المصادر األدبية النثرية والشعرية. -

 

 اطال الطالب عن أهم المعجمات العربية ومدارسها وطرائق ترتيب المادة  فيها -
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 كتب مختلفة.الوقوف على أهم الواهر اللغوية التي ألفت فيها  -

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة المصطلحات. -1أ

 معرفة الموضوعات. -2أ

 فهم آراء العلماء وسبب اختالفها. -3أ

 فهم كيفية نقد اآلراء. -4أ

 فهم كيفية تبني أحد اآلراء. -5أ

 برنامج ة باللخاصا يةالمهارات األهداف –ب 

 الوقوف على أهم أنواع المواد المكتبية التي يمكن اإلفادة منها – 1ب

 تمكين الطالب من استعمال أنظمة الفهارس المكتبية المختلفة. – 2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2

 بات في الكلية.زيارة المكت -3

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شهرية .1
 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
 كتابة تقرير. .3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج         

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 تلفة واحترامها.قبول اآلراء المخ -3ج

 السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم احتكار المعلومة. -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 

 

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع -2
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 طرائق التقييم    
 

 امتحانات شهرية .1
 وز(.امتحانات مفاجئة )ك .2
 كتابة تقرير. .3
 

 
 

 

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

 ارتياد المكتبات واستعمال أنظمة فهارسها بيسر وسهولة.تمكن الطالب من  -1د

 ر ومقاالت رصينة.تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقاري -2د

 الوصول إلى مصادره البحثية على نحو جيد.قدرة الطالب على  -3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 طلبة على الكتب المتصلة بالموضوع.اطالع  ال -2

 
 طرائق التقييم          

 
 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 8 16 مكتبة  األولى
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 تطور الشخصيالتخطيط لل .12
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املكتبة حلامت صاحل الضامن.
 علم املكتبات اإلدارة والتنظيم لعبد هللا أنيس.

 .فضال عن البحوث واجملالت واملواقع اإللكرتونية
 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مهارات المنهجمخطط 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

ف الوجدانية األهدا

 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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد  املؤسسة التعليمية

 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية القسم اجلامعي / املركز

 مكتبة اسم / رمز املقرر

  الربامج اليت يدخل فيها

 مادة دراسية اسبوعية أشكال احلضور املتاحة

 م.1012فقط األول  الفصل ةالفصل / السن

 عدد الساعات الدراسية )الكلي(
 
 

 ساعتان يف األسبوع للشعبة الواحدة.

 .1/3/1018اتريخ إعداد هذا الوصف 

 أهداف املقرر
 بتارخ املكتبات ورايدة احلضارة السومرية واحلضارة الفرعونية يف أتسيس أول املكتباتتعريف الطلبة  

 ملكتبات املناسبة لطبيعة البحث.متكني الطلبة من ريدة ا
 .مهما كان نظام الفهرسة فيها بيسر اتم جعل الطلبة قادرين على الوصول اىل الكتاب الذي يريدونه يف املكتبات 

 اطالع الطلبة على املصادر اللغوية واألدبية واملصادر األخرى املتصلة بعلم العربية وال سيما التفاسري.
 ة التمكن من استعمال املعجمات اللغوية القدمية ذات املناهج املختلفة يف عرض املادة.إيصال الطالب إىل مرحل

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 تاريخ المكتباتمعرفة  -1أ

 .معرفة المشترك واألضداد والترادف والمثلث اللغوي -2أ

 كتبات.االطالع على انواع الم -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استعارة المصادر المناسبة في عملية البحث واستعمالها. – 1ب

 الوصول الى الكتاب المناسب في المكتبات بسهولة بالغة من طريق معرفة النظام الفهرسي.  – 2ب

اوز الصعوبة في الوصول الى التعامل مع المدارس التأليفية المختلفة في المعجم العربي وتج – 3ب

 الكلمة المبحوث عنها

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2

 كتابة تقرير. .3

 ي إحدى مفردات المقرر.إلقاء الطالب محاضرة ف .4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التحلي باألمانة العلمية في فهم اآلراء ونقلها. -1ج

 االتصاف باإلنصاف العلمي في تقييم اآلراء العلمية. -2ج

 قبول اآلراء المختلفة واحترامها. -3ج

  تكار المعلومة.السعي الحثيث إلى نشر المعرفة ونقلها إلى الزمالء وعدم اح -4ج   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 إلقاء األستاذ المحاضرات-1

 اطالع  الطلبة على الكتب المتصلة بالموضوع. -2

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات شهرية .1

 امتحانات مفاجئة )كوز(. .2
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 كتابة تقرير. .3

 إلقاء الطالب محاضرة في إحدى مفردات المقرر. .4

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

 تمكن الطالب من ارتياد المكتبات واستعمال أنظمة فهارسها بيسر وسهولة. -1د

 تمكن الطالب من العرض الكتابي الصحيح للمعلومة وكتابة تقارير ومقاالت رصينة. -2د

  لى الوصول إلى مصادره البحثية على نحو جيد.قدرة الطالب ع -3د

 بنية المقرر  -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
الطالع على تأسيس ا

المكتبات في العراق 

  ومصر.
 إلقاء محاضرة  تاريخ المكتبات القديمة 

صفية  مناقشات 

 مع االمتحان

 2 الثاني

معرفة التراث الثر الغني 

بالمكتبات الكبيرة لدى 

العرب بعد ظهور 

 اإلسالم.

المكتبات بعد ظهور 

 االسالم
 إلقاء محاضرة 

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الثالث 
حفظ القرآن عن التحريف 

خالفا للكتب السماوية 

 األخرى
 المواد المكتبية

في محاضرة 

القسم  مكتبة

لبيان أهم أنواع 

 المواد المكتبية

 اختبارات عملية

. 

 2 الرابع
التمييز بين المكتبات 

والتركيز على المكتبة 

 األكاديمية.
 إلقاء محاضرة أنواع المكتبات

مناقشات صفية  

 مع االمتحان

 2 الخامس 
سهولة االستعارة 

والوصل الى المادة 

 المكتبية في المكتبات
 كتبيةنظام الفهرسة الم

كتابة الطلبة 

تقريرا عن 

 المفردة

قراءة تقارير 

 الطلبة.

 2 السادس
التفريق بين المشترك 

 والتضاد والترادف
 إلقاء محاضرة ظواهر لغوية

امتحان مفاجئ 

 )كوز(

 2 السابع
سهولة استعمال المنهج 

مهما كان نظام التأليف 

 فيه.
 المدارس المعجمية

محاضرة توزع 

محاورها مسبقا 

د من على عد

الطلبة ثم يلقونها 

 أمام زمالئهم.

 مناقشات صفية 

 البنية التحتية  -12
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 كتاب املكتبة حلامت صاحل الضامن. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 علم املكتبات اإلدارة والتنظيم لعبد هللا أنيس. )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها             

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اخلدمة املكتبية حلسني عبد الشايف.

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 موقع دار الكتب والواثئق العراقية

 وموقع مكتبة اإلسكندرية على النت.

 خطة تطوير المقرر الدراسي  13

 استحداث مفردات جديدة -1
 حذف مفردات ثانوية -2
 السعي لكتابة كتاب منهجي للمقرر. -3
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
 م 2028/ 4/ 22اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد         

 



 
 

  / د.بتول عباس نسيم وصف البرنامج األكاديمي       

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

  اللغة العربيةقسم  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة األولى الصرفعلم 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
  فصلي 

 إلزامي نظام  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

   2118/  4/  22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

لكوِن املرحلِة ألهنا األساس ، ومعرفة كل ما يتعلق ابلفعل  عالل واإلبدال  ، قواعد اإل لبِة األوزان الصرفيَّة تعليُم الط -2
 خاصًَّة هبا .

 معرفة أبواب الفعل وكيفية ضبط األفعال ، وأنواع الفعل من حيث الزايدة والتجرد ، ومن حيث الصحة واإلعالل  -2

معرفة كيفية إسناد الفعل للضمائر ، ومعرفة مصادر األفعال القياسية منها والسماعية  ، كيفية االشتقاق من تلك   -3
 . األفعال  سائر املشتقات 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11



 االهداف المعرفية   - أ

 تعليم الطلبة طرائق وزن الكلمات  . -1أ

تعليمهم َعْبَر الوزن الصرفي طريقة النطق الصحيحة لأللفاظ ، من خالل األمثلة المتداولة ، والقياس  -2أ

 عليها .

 تعليمهم الخطأ الصرفي وسببه، ومؤثره الدَّاللي . -3أ
تمكيُن الطلبِة ، من خالل وزنهم الصيغ ، من معرفة جذر األلفاظ والزيادات الحاصلة عليها واألثر  -4أ

 لها ، فضالً عن البنيوي . المعنوي

 تعليمهم أنَّ الصرف مادة علمية شبيهة بالرياضيات ، أي تغيير حركي فيها يؤدي إلى تغيير البِنية   -5أ

 وداللتها ، فهي تعتمد الدَّقة .         

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكيِن الطلبة من أمريِن : أحدهما أثر اختيار  – 1ب

البنية في السياق ، وثانيهما مقدرة الطالب على التمييز بين األبنية، وال سيما الواردة ضمن منهجه ، في 

 سياٍق تتابعي .

العامية أو الدارجة ، والتي تُعدُّ إنحرافًا صوتيًا إيراد أمثلة بحسب مقتضيات ورودها من اللهجة  – 2ب

 صرفيًا للفصيح الموزون .
 طرائق التعليم والتعلم      

الطريقة الوحيدة المتاحة هي اللوحة ، إذ تكتب األمثلة عليها وتستنبط القواعد منها ، ثمَّ تُقرأ على مسامع   

الطلبة نماذج من آي القرآن الكريم أو النصوص النثرية أو الشعرية ، فضالً عن اتباع طريقة التعليم 

لزيادات الحاصلة عليها أو طرائق الرياضي في بيان القاعدة تسهيالً لفهم الطالب متغيرات الكلمة وا

 اإلعالل واإلبدال فيها .
 طرائق التقييم      

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في  

موضوعاٍت أخرى ، المحاضرة السابقة ، فضالً عن استرجاعِ بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن بقصِد تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكريًا  واالختبار التحريري الُمتكر ِ

 وعدم اللبس فيها .
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 ها لغة العلم لم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصفتع  -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا-3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  45 علم الصرف   األولىالمرحلة 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2



 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 ـ القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ية . دعداـ معدل الطالب يف املرحلة اال2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 ـ إجراء مقابلة مع الطالب .4
 ـ اختبار املتقدمني . 5

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن  .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 

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  علم الصرف   حلة األولى المر

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 العربيةاللغة قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 علم الصرف / المرحلة األولى اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي   الفصل / السنة .5

 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

   2118/  4/  22  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لكوِن املرحلِة ألهنا األساس ، ومعرفة كل ما يتعلق ابلفعل  عالل واإلبدال  ، قواعد اإل لبِة األوزان الصرفيَّة تعليُم الط -2
 خاصًَّة هبا .

 معرفة أبواب الفعل وكيفية ضبط األفعال ، وأنواع الفعل من حيث الزايدة والتجرد ، ومن حيث الصحة واإلعالل  -2

سية منها والسماعية  ، كيفية االشتقاق من تلك معرفة كيفية إسناد الفعل للضمائر ، ومعرفة مصادر األفعال القيا  -3
 . األفعال  سائر املشتقات 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 االهداف المعرفية   - ب

 تعليم الطلبة طرائق وزن الكلمات  . -1أ

تعليمهم َعْبَر الوزن الصرفي طريقة النطق الصحيحة لأللفاظ ، من خالل األمثلة المتداولة ، والقياس  -2أ

 عليها .

 تعليمهم الخطأ الصرفي وسببه، ومؤثره الدَّاللي . -3أ
تمكيُن الطلبِة ، من خالل وزنهم الصيغ ، من معرفة جذر األلفاظ والزيادات الحاصلة عليها واألثر  -4أ

 المعنوي لها ، فضالً عن البنيوي .

 تعليمهم أنَّ الصرف مادة علمية شبيهة بالرياضيات ، أي تغيير حركي فيها يؤدي إلى تغيير البِنية   -5أ

 قة .وداللتها ، فهي تعتمد الدَّ          

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

إيراد النصوص القرآنية ، واألدبية شعًرا أم نثًرا ، لتمكيِن الطلبة من أمريِن : أحدهما أثر اختيار  – 1ب

الواردة ضمن منهجه ، في  البنية في السياق ، وثانيهما مقدرة الطالب على التمييز بين األبنية، وال سيما

 سياٍق تتابعي .

إيراد أمثلة بحسب مقتضيات ورودها من اللهجة العامية أو الدارجة ، والتي تُعدُّ إنحرافًا صوتيًا  – 2ب

 صرفيًا للفصيح الموزون .
 طرائق التعليم والتعلم      

الطريقة الوحيدة المتاحة هي اللوحة ، إذ تكتب األمثلة عليها وتستنبط القواعد منها ، ثمَّ تُقرأ على مسامع   

الطلبة نماذج من آي القرآن الكريم أو النصوص النثرية أو الشعرية ، فضالً عن اتباع طريقة التعليم 

لزيادات الحاصلة عليها أو طرائق الرياضي في بيان القاعدة تسهيالً لفهم الطالب متغيرات الكلمة وا

 اإلعالل واإلبدال فيها .
 طرائق التقييم      

الطريقة الوحيدة لتقييم الطلبة ومدى استقبالهم المادة العلمية هي االختبار الشفوي للمادة الُملقاة في  

موضوعاٍت أخرى ، المحاضرة السابقة ، فضالً عن استرجاعِ بعض المعلومات إْن تطلَّب استحضارها في 

ر خالل الفصليِن الدراسييِن بقصِد تسهيل فهم الطالب المادة وخزنها فكريًا  واالختبار التحريري الُمتكر ِ

 وعدم اللبس فيها .
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 



 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        

 بنية المقرر .11

التعلم  مخرجات الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استذكار ما درسوه في  المعرفة والفهم 3  .2

الكورس األول  من 

 مواد صرفية

 االختبارات المحاضرة

المصادر تعريفها  المعرفة والفهم 3  .2

ومفهومها والفرق 

بينها وبين بقية أنواع 

 الكلمة  

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المصدر االعتيادي   المعرفة والفهم 3  .3

 االختبارات المحاضرة مصادر الفعل الثالثي   المعرفة والفهم 3  .4

مصدر الفعل الثالثي  المعرفة والفهم 3  .5

 ذو الدالالت المعينة   
 االختبارات المحاضرة

مصادر الفعل الثالثي  المعرفة والفهم 3  .6

 المزيد  
 االختبارات المحاضرة

مصدر المرة ومصدر  المعرفة والفهم 3  .7

الهيأة والمصدر 

 الميمي  

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة االشتقاق وأنواعه  المعرفة والفهم 3  .8

تعرف المشتق ،  المعرفة والفهم 3  .9

 وأصل المشتقات  

 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة اسم الفاعل  المعرفة والفهم 3  .20

 االختبارات المحاضرة اسم المفعول  المعرفة والفهم 3  .22

 االختبارات المحاضرة الصفة المشبهة  المعرفة والفهم 3  .22

 االختبارات المحاضرة صيغة المبالغة  المعرفة والفهم 3  .23

 االختبارات المحاضرة اسما الزمان والمكان  المعرفة والفهم 3  .24

 االختبارات المحاضرة اسم اآللة  المعرفة والفهم 3  .25



 البنية التحتية  .12

 املادة ةحماضرات من إعداد أستاذ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 املهذب يف علم التصريف للدكتور هاشم طه شالش وآخرين  ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع التي 

 ) المجالت العلمية ، التقارير(
  اخلاصة ابلقواعد الصرفية الكتب 

 ت , كاملكتبة الشاملة وغريها .املواقع االلكرتونية للمكتبا اللكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
 م2102/ 4/ 22اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة الثالثة  اللغة العربية  النحو

 بكالوريوس آداب في اللغة العربية  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م2102/ 4/ 22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديميأهداف البرنامج  .9

 معرفة أساليب اللغة العربية ، ، ـ  1 

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 ـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

     اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 حاطة بقواعد اللغة العربية . اإل -2أ

  الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 قراءة أبيات الفية ابن مالك في النحو العربي  – 1ب 

 رح ابيات الفية ابن مالك ش  - 2ب 

      ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة .. 
 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل   

 االجتماعي 
 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 تعلم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصغها لغة العلم   -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا -3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  92       النحو اللغة العربية    المرحلة الثالثة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .ـ 5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ـ معدل الطالب يف املرحلة اإلعداية . 2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 إجراء مقابلة مع الطالب .ـ 4
 ـ اختبار املتقدمني . 5
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 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 

 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

نحو اللغة   المرحلة الثالثة 

 العربية 
 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

   قسم اللغة العربية   القسم العلمي  / المركز .2

 نحو اللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

    92 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 م2102/ 4/ 22  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية ، ،1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 ما يخالف هذه الوجوهـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد 4
 ـ فهم النص القرآني5
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي       -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
  استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ة ابن مالك في النحو العربي قراءة أبيات الفي –- 1ب

 شرح ابيات الفية ابن مالك   - 2ب 

   ذكر أراء النحويين التي وردت في شرحهم على االلفية     - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج     

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج     

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج     

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج     

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 

  شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها  اختبار الطالب 
 

 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة حروف الجر شرح القواعد النحوية 3 1

 االختبارات المحاضرة حروف الجر شرح القواعد النحوية 3 2

   اختبار شفهي  3 3

 االختبارات المحاضرة االضافة شرح القواعد النحوية 3 4

 االختبارات المحاضرة االضافة شرح القواعد النحوية 3 5

 االختبارات المحاضرة االضافة شرح القواعد النحوية 3 6

   اختبار تحريري  3 7

 االختبارات المحاضرة المصدراعمال  شرح القواعد النحوية 3 8

 االختبارات المحاضرة اعمال المصدر شرح القواعد النحوية 3 9

   اختبار شفهي  3 11

 االختبارات المحاضرة اعمال اسم الفاعل شرح القواعد النحوية 3 11

 االختبارات المحاضرة اعمال اسم الفاعل شرح القواعد النحوية 3 12

   اختبار شفهي  3 13

 االختبارات المحاضرة اعمال اسم المفعول شرح القواعد النحوية 3 14

 االختبارات المحاضرة التعجب شرح القواعد النحوية 3 15

 االختبارات المحاضرة التعجب شرح القواعد النحوية 3 16

   اختبار تحريري  3 17

 االختبارات المحاضرة افعل التفضيل شرح القواعد النحوية 3 18

 االختبارات المحاضرة افعل التفضيل شرح القواعد النحوية 3 19

   اختبار شفهي  3 21

 االختبارات المحاضرة النعت شرح القواعد النحوية 3 21

 االختبارات المحاضرة النعت شرح القواعد النحوية 3 22

   اختبار شفهي  3 23

 االختبارات المحاضرة التوكيد شرح القواعد النحوية 3 24

   اختبار شفهي  3 25

 االختبارات المحاضرة العطف شرح القواعد النحوية 3 26

   اختبار شفهي  3 27

 االختبارات المحاضرة عطف النسق شرح القواعد النحوية 3 28

 االختبارات المحاضرة عطف النسق شرح القواعد النحوية 3 29

   اختبار شفهي  3 31

 االختبارات المحاضرة البدل شرح القواعد النحوية 3 31



 البنية التحتية  .12

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 شرح أوضح املسالك اىل ألفية ابن مالك ، جامع الدروس العربية ، النحو الوايف  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
شروح االلفية على اختالفها . شرح ابن يعيش على مفصل الزخمشري ، 

 اجملالت العلمية احملكمة 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
 املواقع االلكرتونية للمكتبات ، كاملكتبة الشاملة وغريها ... 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي    

 الى استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 االختبارات  امتحان شفهي            3               32     



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
  22/4/2102اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 لغة االنكليزيةقسم ال القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة األولى  العامةالعربية 

 بكالوريوس آداب  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة أساليب اللغة العربية ـ  1 

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 والشعري العربي القديم والحديثـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

     اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 حاطة بقواعد اللغة العربية . اإل -2أ

  الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 والشعريمعرفة برنامج التراكيب النحوية وتذوق النص القرآني – 1ب 

  قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر  - 2ب 

       قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعرراء آذكر    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 ية واالقراص الليزرية المدمجة .االلكترون
 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل   

 االجتماعي 
 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 ها لغة العلم لم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصفتع  -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا -3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  32       العامةاللغة العربية     األولىالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 قدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .ـ ال5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ية . دعداـ معدل الطالب يف املرحلة اال2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 إجراء مقابلة مع الطالب .ـ 4
 ـ اختبار املتقدمني . 5
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 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 

 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

نحو اللغة   المرحلة الثالثة 

 العربية 
 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

    اللغة االنكليزية قسم  القسم العلمي  / المركز .2

 العامةاللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

    32 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 22/4/2102  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية 1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 يخالف هذه الوجوهـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما 4
 ـ فهم النص القرآني5
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي       -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
  استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تراكيب النحوية وتذوق النص القرآني والشعريمعرفة برنامج ال  –- 1ب

 قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر   - 2ب 

 راء قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعر      آذكر    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج     

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج     

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج     

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج     

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 

  شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها  اختبار الطالب 
 

 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة الكلمة واقسامها شرح القواعد النحوية 3 1

 االختبارات المحاضرة المعرب والمبني شرح القواعد النحوية 3 2

   اختبار شفهي  3 3

عالمات االعراب  شرح القواعد النحوية 3 4

 والبناء
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المعرب من االسماء شرح القواعد النحوية 3 5

 االختبارات المحاضرة من االفعالالمعرب  شرح القواعد النحوية 3 6

   اختبار تحريري  3 7

 االختبارات المحاضرة كتابة الهمزة االمالءشرح قواعد  3 8

 االختبارات المحاضرة الهمزة االولية  شرح قواعد االمالء 3 9

   اختبار شفهي  3 11

 االختبارات المحاضرة همزتا الوصل والقطع شرح قواعد االمالء 3 11

الهمزة المتوسطة  شرح قواعد االمالء 3 12

 والمتطرفة

 االختبارات المحاضرة

   اختبار شفهي  3 13

 االختبارات المحاضرة عالمات الترقيم شرح قواعد االمالء 3 14

الالم القمرية  شرح قواعد االمالء 3 15

 والشمسية
 االختبارات المحاضرة

تذوق وحفظ نص  3 16

  شعري

 االختبارات المحاضرة قصيدة المتنبي

   اختبار تحريري  3 17

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح القواعد النحوية 3 18

 االختبارات المحاضرة انواع الخبر شرح القواعد النحوية 3 19

   اختبار شفهي  3 21

 االختبارات المحاضرة نواسخ االبتداء شرح القواعد النحوية 3 21

 االختبارات المحاضرة كان واخواتها شرح القواعد النحوية 3 22

   اختبار شفهي  3 23

 االختبارات المحاضرة ان واخواتها شرح القواعد النحوية 3 24

   اختبار شفهي  3 25

 االختبارات المحاضرة الفاعل ونائب الفاعل شرح القواعد النحوية 3 26

   اختبار شفهي  3 27

تذوق وحفظ نص  3 28

 شعري حديث

 االختبارات المحاضرة قصيدة الجواهري



 البنية التحتية  .12

  حماضرات من إعداد أستاذ املادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  كتب اللغة واالدب القدمية واحلديثة ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير(
 اجملالت العلمية احملكمة  الكتب اخلاصة ابللغة العربية وآداهبا ابجململ و

 ت , كاملكتبة الشاملة وغريها .املواقع االلكرتونية للمكتبا اللكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي    

 الى استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 االختبارات المحاضرة العدد شرح القواعد النحوية 3 29

   اختبار شفهي  3 31

حفظ النص القرآني  3 31

 وشرحه

 االختبارات المحاضرة آيات من سورة الكهف

 االختبارات  امتحان شفهي            3               32     



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
  22/4/2102اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االجتماع القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة األولى  العربية العامة

 بكالوريوس آداب  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/4/2102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة أساليب اللغة العربية ـ  1 

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 والشعري العربي القديم والحديثـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

     اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 حاطة بقواعد اللغة العربية . اإل -2أ

  الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 والشعريمعرفة برنامج التراكيب النحوية وتذوق النص القرآني – 1ب 

  قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر  - 2ب 

       قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعرراء آذكر    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 ية واالقراص الليزرية المدمجة .االلكترون
 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل   

 االجتماعي 
 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 ها لغة العلم لم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصفتع  -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا -3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  32       العامةاللغة العربية     األولىالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .ـ 5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ية . دعداـ معدل الطالب يف املرحلة اال2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 إجراء مقابلة مع الطالب .ـ 4
 ـ اختبار املتقدمني . 5
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 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 

 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

نحو اللغة   المرحلة الثالثة 

 العربية 
 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

    قسم االجتماع  القسم العلمي  / المركز .2

 العامةاللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

    32 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 22/4/2102  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية 1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 يخالف هذه الوجوهـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما 4
 ـ فهم النص القرآني5
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي       -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
  استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 التراكيب النحوية وتذوق النص القرآني والشعريمعرفة برنامج   –- 1ب

 قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر   - 2ب 

 راء قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعر      آذكر    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج     

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج     

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج     

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج     

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 

  شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها  اختبار الطالب 
 

 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة الكلمة واقسامها شرح القواعد النحوية 3 1

 االختبارات المحاضرة المعرب والمبني شرح القواعد النحوية 3 2

   اختبار شفهي  3 3

عالمات االعراب  شرح القواعد النحوية 3 4

 والبناء
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المعرب من االسماء شرح القواعد النحوية 3 5

 االختبارات المحاضرة من االفعالالمعرب  شرح القواعد النحوية 3 6

   اختبار تحريري  3 7

 االختبارات المحاضرة كتابة الهمزة االمالءشرح قواعد  3 8

 االختبارات المحاضرة الهمزة االولية  شرح قواعد االمالء 3 9

   اختبار شفهي  3 11

 االختبارات المحاضرة همزتا الوصل والقطع شرح قواعد االمالء 3 11

الهمزة المتوسطة  شرح قواعد االمالء 3 12

 والمتطرفة

 االختبارات المحاضرة

   اختبار شفهي  3 13

 االختبارات المحاضرة عالمات الترقيم شرح قواعد االمالء 3 14

الالم القمرية  شرح قواعد االمالء 3 15

 والشمسية
 االختبارات المحاضرة

تذوق وحفظ نص  3 16

  شعري

 االختبارات المحاضرة قصيدة المتنبي

   اختبار تحريري  3 17

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح القواعد النحوية 3 18

 االختبارات المحاضرة انواع الخبر شرح القواعد النحوية 3 19

   اختبار شفهي  3 21

 االختبارات المحاضرة نواسخ االبتداء شرح القواعد النحوية 3 21

 االختبارات المحاضرة كان واخواتها شرح القواعد النحوية 3 22

   اختبار شفهي  3 23

 االختبارات المحاضرة ان واخواتها شرح القواعد النحوية 3 24

   اختبار شفهي  3 25

 االختبارات المحاضرة الفاعل ونائب الفاعل شرح القواعد النحوية 3 26

   اختبار شفهي  3 27

تذوق وحفظ نص  3 28

 شعري حديث

 االختبارات المحاضرة قصيدة الجواهري



 البنية التحتية  .12

  حماضرات من إعداد أستاذ املادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  كتب اللغة واالدب القدمية واحلديثة ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير(
 اجملالت العلمية احملكمة  الكتب اخلاصة ابللغة العربية وآداهبا ابجململ و

 ت , كاملكتبة الشاملة وغريها .املواقع االلكرتونية للمكتبا اللكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا
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السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي    

 الى استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 االختبارات المحاضرة العدد شرح القواعد النحوية 3 29

   اختبار شفهي  3 31

حفظ النص القرآني  3 31

 وشرحه

 االختبارات المحاضرة آيات من سورة الكهف

 االختبارات  امتحان شفهي            3               32     



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
 م 2028/ 4/ 22اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد         

 



 
 

 / د.بتول عباس نسيموصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 لتقنيات اإلحيائية / كلية العلوم قسم ا القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة األولى العربية العامة

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
  فصلي 

 إلزامي نظام  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

   2118/  4/  22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 البرنامج األكاديمي أهداف .9

 معرفة أساليب اللغة العربية ـ  1 

 ـ  ضبط لغة وكتابة2

 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 والشعري العربي القديم والحديثـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 حاطة بقواعد اللغة العربية . اإل -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 والشعريمعرفة برنامج التراكيب النحوية وتذوق النص القرآني – 1ب 

 قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر - 2ب 

 قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعرراء آذكر    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 ية واالقراص الليزرية المدمجة .االلكترون
 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 ها لغة العلم لم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصفتع  -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا-3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  32 العامةاللغة العربية    األولىالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 قدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .ـ ال5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ية . دعداـ معدل الطالب يف املرحلة اال2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 إجراء مقابلة مع الطالب .ـ 4
 ـ اختبار املتقدمني . 5
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 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 

 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

نحو اللغة    حلة األولى المر

 العربية 
 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 تقنيات اإلحيائية / كلية العلوم قسم ال القسم العلمي  / المركز .2

 العامةاللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي   الفصل / السنة .5

 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

   2118/  4/  22  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية 1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي4
 ـ فهم النص القرآني5
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي      -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة برنامج التراكيب النحوية وتذوق النص القرآني والشعري–- 1ب

 قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر   - 2ب 

 راء قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعر      آذكر    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 
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 حماضرات من إعداد أستاذ املادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة األجناس  2  .2

 األدبية 
 االختبارات المحاضرة النثر والشعر 

تذوق وحفظ نص  2  .2

 شعري

 االختبارات المحاضرة معلقة طرفة بن العبد 

   اختبار تحريري  2  .3

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح القواعد النحوية 2  .4

 االختبارات المحاضرة انواع الخبر شرح القواعد النحوية 2  .5

   اختبار شفهي  2  .6

 االختبارات المحاضرة نواسخ االبتداء شرح القواعد النحوية 2  .7

 االختبارات المحاضرة كان واخواتها شرح القواعد النحوية 2  .8

 االختبارات المحاضرة اختبار شفهي  2  .9

 االختبارات المحاضرة ان واخواتها شرح القواعد النحوية 2  .20

   اختبار شفهي  2  .22

   اختبار شفهي  2  .22

حفظ النص القرآني  2  .23

 وشرحه

آيات من سورة 

 االنفطار

 االختبارات المحاضرة

خصائص النصين  قضايا من علوم القرآن  2  .24

 المكي والمدني

 االختبارات المحاضرة

تذوق وحفظ نص  2  .25

 نثري 

 االختبارات المحاضرة خطبة للرسول ) ص ( 



 واالدب القدمية واحلديثةكتب اللغة  ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير(
 اجملالت العلمية احملكمة  الكتب اخلاصة ابللغة العربية وآداهبا ابجململ و

 الشاملة وغريها . ت , كاملكتبةاملواقع االلكرتونية للمكتبا اللكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا
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السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد اجلامعة  :    
 كلية اآلداب الكلية/ املعهد:     
 قسم اللغة العربية القسم العلمي    :    
 م 2028/ 4/ 22اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

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

 
 مصادقة السيد العميد         

 



 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 / المرحلة األولى العربية العامة

 بكالوريوس آداب  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 نظام الوحدات  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م 2018/ 4/ 22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة أساليب اللغة العربية ـ  1 

 لغة وكتابةـ  ضبط 2

 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3

 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4

 والشعري العربي القديم والحديثـ فهم النص القرآني 5

 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها 6

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   - أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي   -1أ
 حاطة بقواعد اللغة العربية . اإل -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها  -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 والشعريمعرفة برنامج التراكيب النحوية وتذوق النص القرآني – 1ب 

 قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر - 2ب 

 قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعرراء آذكر    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال اللوحات   

 ية واالقراص الليزرية المدمجة .االلكترون
 طرائق التقييم      

 اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية  

 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج         

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد النحوية وفهمها 

 
 



 

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

 ها لغة العلم لم اللغة  الفصحى واستعمالها بوصفتع  -1د

 تعلم الطالب ضبط الكتابة واتقانها . -2د

 الرتقاء بالمستوى الفكري للطالب  .ا-3د

 فكار وعرضها .الطالب طريقة ترتيب األ  تعليم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

عرض المادة شفوياً ثم كتابتها على السبورة مع توجيه األسئلة التفاعلية المتمثلة بالموضوع مع ذكر ملخص لما 

 ذُكر . 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات التحريرية والشفوية 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  32 العامةاللغة العربية    األولىالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ـ توظيف طرائق تدريس جديدة مالئمة 1
 ـ توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تعينه يف حياته املختلفة 2
 ـ مرونة املنهج جلعله قابالً للتغيري وهذا يتوقف على قدرة التدريسي على التطوير 3
 ـ توظيف املهارات املالزمة للعملية التعليمية والتقاانت الضرورية للحصول على املعلومة الالزمة 4
 قدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريه على الطالب .ـ ال5

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

 ـ القبول املركزي الذي تعده الوزارة حسب الشروط اليت تضعها . 1
 ية . دعداـ معدل الطالب يف املرحلة اال2
 ـ الطاقة االستيعابية للقسم. 3
 إجراء مقابلة مع الطالب .ـ 4
 ـ اختبار املتقدمني . 5
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ـ املصادر العلمية القدمية منها واحلديثة. 1
 ـ الكادر التدريسي . 2
 ـ املقرر الدراسي. 3
 ـ التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية .  4

 



 

 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 

 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

نحو اللغة   المرحلة الثالثة 

 العربية 
 *     *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفلسفة القسم العلمي  / المركز .2

 العامةاللغة العربية  اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

 32 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .6

  22/4/2018  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ـ  معرفة أساليب اللغة العربية 1
 ـ  ضبط لغة وكتابة2
 ـ اطالع الطالب على قواعد اللغة العربية واالحاطة بها3
 ـ معرفة الوجوه المحتملة للنطق العربي الفصيح، ورد ما يخالف هذه الوجوه4
 ـ فهم النص القرآني5
 ـ االستعانة بالشواهد القرآنية والشعرية والنثرية لفهم اللغة ومعرفة حيثياتها6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

 اطالع الطالب على كتاب قديم في النحو العربي      -1أ
 االحاطة بقواعد اللغة العربية .  -2أ

 الوقوف على آراء النحاة في مسائل اللغة العربية وقواعدها   -3أ

 معرفة أساليب اللغة  -4أ
 ربط قواعد اللغة باللغة المعاصرة  -5أ
 استعمال أمثلة من واقعنا المعاصر -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 كيب النحوية وتذوق النص القرآني والشعريمعرفة برنامج الترا–- 1ب

 قراءة أمثلة قديمة وحديثة خاصة بالقرآن والنحو والشعر   - 2ب 

 راء قديمة وحديثة تخص لتراكيب والقرآن والشعر      آذكر    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

تعلم قواعد اللغة العربية على وفق نظرية المحاضرة ، واتباع االساليب الحديثة في التعلم كاستعمال   

 اللوحات االلكترونية واالقراص الليزرية المدمجة ..

 

 
 طرائق التقييم      

 

 تحريرية وشفوية  اختبار الطلبة لمعرفة مدى تفاعلهم مع المحاضرة واجراء اختبارات اسبوعية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعلم الدقة واالنضباط في تلقي العلم والمعرفة  -1ج

 تعلم التواصل والتفاعل في أثناء المحاضرة  -2ج

 زيادة تعلقهم بلغتهم بغية التمسك بها  -3ج

 حب المعرفة واالفادة من العلم -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية وعملية واالستماع الى آراء العلماء في القواعد المشروحة عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 طرائق التقييم    

 

 اختبار الطالب شفويا بشكل دوري للوقوف على مدى استيعابهم للقواعد التحوية وفهمها 
 

 



 

 

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

 التركيز على من يتمتع بقابلية ذهنية واستيعابية كبيرتين  -1د         

 محاولة تطوير من يتمتع منهم بالتميز  -2د         

 رفع مستوى الطالب ذي العلمية المتوسطة  -3د

 متابعة الطالب الضعفاء خالل العام الدراسي ومعرفة سبب ضعفهم .  -4د        



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االختبارات المحاضرة الكلمة واقسامها شرح القواعد النحوية 3 1

 االختبارات المحاضرة المعرب والمبني شرح القواعد النحوية 3 2

   اختبار شفهي  3 3

عالمات االعراب  شرح القواعد النحوية 3 4

 والبناء
 االختبارات المحاضرة

 االختبارات المحاضرة المعرب من االسماء شرح القواعد النحوية 3 5

 االختبارات المحاضرة من االفعالالمعرب  شرح القواعد النحوية 3 6

   اختبار تحريري  3 7

 االختبارات المحاضرة كتابة الهمزة االمالءشرح قواعد  3 8

 االختبارات المحاضرة الهمزة االولية  شرح قواعد االمالء 3 9

   اختبار شفهي  3 10

 االختبارات المحاضرة همزتا الوصل والقطع شرح قواعد االمالء 3 11

الهمزة المتوسطة  شرح قواعد االمالء 3 12

 والمتطرفة

 االختبارات المحاضرة

   اختبار شفهي  3 13

 االختبارات المحاضرة عالمات الترقيم شرح قواعد االمالء 3 14

الالم القمرية  شرح قواعد االمالء 3 15

 والشمسية
 االختبارات المحاضرة

تذوق وحفظ نص  3 16

 شعري

 االختبارات المحاضرة قصيدة المتنبي

   اختبار تحريري  3 17

 االختبارات المحاضرة المبتدأ والخبر شرح القواعد النحوية 3 18

 االختبارات المحاضرة انواع الخبر شرح القواعد النحوية 3 19

   اختبار شفهي  3 20

 االختبارات المحاضرة نواسخ االبتداء شرح القواعد النحوية 3 21

 االختبارات المحاضرة كان واخواتها شرح القواعد النحوية 3 22

   اختبار شفهي  3 23

 االختبارات المحاضرة ان واخواتها شرح القواعد النحوية 3 24

   اختبار شفهي  3 25

 االختبارات المحاضرة الفاعل ونائب الفاعل شرح القواعد النحوية 3 26

   اختبار شفهي  3 27

تذوق وحفظ نص  3 28

 شعري حديث

 االختبارات المحاضرة قصيدة الجواهري



 البنية التحتية  .12

 حماضرات من إعداد أستاذ املادة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب اللغة واالدب القدمية واحلديثة ـ المراجع الرئيسة )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير(
 اجملالت العلمية احملكمة  الكتب اخلاصة ابللغة العربية وآداهبا ابجململ و

 ت , كاملكتبة الشاملة وغريها .املواقع االلكرتونية للمكتبا اللكترونية، مواقع االنترنيت المراجع اب ـ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

السعي الى اشراك الطالب في المحاضرات بشكل أوسع عبر اعدادهم بعض حيثيات المحاضرة .. والسعي الى  

 استضافة االساتذة والباحثين في النحو العربي وإلقاء المحاضرات التي من شأنها رفع المستوى العلمي 

 

 

 

 
 

 

 االختبارات المحاضرة العدد شرح القواعد النحوية 3 29

   اختبار شفهي  3 30

حفظ النص القرآني  3 31

 وشرحه

 االختبارات المحاضرة آيات من سورة الكهف

 االختبارات  امتحان شفهي      3               32     


