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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقر 

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الحضارة واالثار االسالمیة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 الحضارة واالثار االسالمیةبكالوریوس في 

 كالوریوسب اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 / فصلي سنوي

 /     المعتمد   برنامج االعتماد .6

 تدریب صیفي المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

                                       24/12/2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 تعریف الطلبة بمعنى علم االثار واھدافھ وانواعھ  - أ

ثاریة واالدوار الحضاریة التاریخیة الي شغلھا العراق في العصور تعریف الطالب باھم المواقع اال - ب
 السابقة

معرفة  الطلبة للمواقع االثریة الموجودة على واقع وسط االرض الخاصة بالمدن العراقیة . وزیارتھا  - ت
 میدانیا والتعرف علیھا وعلى اھمیتھا

تھ تطبیق الدراسات النقدیة والعملیة لدى المبادئ االساسیة لعلم النفس التربوي واھدافھ وتطوره ونشاطا - ث
 سلوك االنسان

 رفع كفاءة الطالب المعرفیة من اجل تعمیق الوعي با اھمیة العمارة االسالمیة - ج

 بناء قاعدة معرفیة عند الطالب - ح
 

 زیارات میدانیة الى المواقع االثریة الشاخصة - خ
 
  1الصفحة   

  



 
 قییمالمطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والت برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
      تعریف االثار   -1أ
 تعریف التاریخ -2أ
 عالقة االثار بالتاریخ  -3أ
 المواقع االثریة -4أ
 التسلسل التاریخي  -5أ
 

 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 
 كتابة المقاالت المھمھ في مواضع التراث والتاریخ  - 1ب 
 التقاریر العلمیة التي تخص االثار والتاریخ االطالع على احدث  - 2ب 
 حضور ندوات ومؤتمرات تخص اھمیة االثار والتراث   - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات النظریة  -1
 االطالع على معلومات عبر البحث االلكتروني  -2
  

 طرائق التقییم      
 االختبارات  الشھریة  -1
 مي المشاركة في النشاط الیو -2
 تقییم البحوث الفردیة -3
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 تعریف الطلبة باھمیة االثار واصالتھا  -1ج         

 تعریفھم بالمواقع االثریة والتراثیة -2ج
 توسیع االفاق الثقافیة لدى الطلبة -3ج

 التنمیة الفكریة من خالل اختزالھم المعرفة عن حضارتھم -4ج   
 لتعلیم والتعلم طرائق ا    

 المحاضرات العلمیة  -1
 المشاركة والمناقشات  -2

 طرائق التقییم    
 االختبارات الشھریة والیومیة

 
 

  2الصفحة   
  



 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 اكتساب معلومات اثاریة تاریخیة -1د
 حول طرح المواضیع المھمھ  ثقافة عالمة -2د
 الثقافة االدبیة -3د
 الثقافة اللغویة-4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
 النشاطات الیومیة  -1
 المناقشات العلمیة وطرح االسئلة  -2
 كتابة البحوث ومنا قشتھا وما یھتموا بھ من مواضیع علمیة  -3

 
 طرائق التقییم          

 
 ة شاملة .اختبارات شھریة وفصلی -1
 المشاركة الیومیة .  -2

 بنیة البرنامج  .11

المرحلة 
 الدراسیة

 

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

تاریخ وحضارة العراق  ح تح101 االولى
 القدیم

3  

  3 العمارة االسالمیة ح عا102 االولى
  2 اللغة العربیة ح لع103 االولى

  3 مدخل الى علم االثار و الحضارة ح مع104 الولىا
  3 فنون العراق القدیم ح فع105 االولى
  2 حقوق االنسان ح حا106 االولى
  3 علم الكالم(االلھیات) ح عك107 االولى
 1 1 حاسبة ح ح108 االولى
 1 1 الریاضة ح ر109 االولى
  3 فنون العربیة االسالمیة ح فع210 الثانیة

  3 الفكر االسالمي المعاصر ح فا211 انيالث
  2 حضارة العرب قبل االسالم ح حع212 الثاني
  2 النظم االسالمي ح نا213 الثاني
  2 اللغة االنكلیزیة ح لن214 الثاني
 1 1 حاسبة ح ح215 الثاني
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  3 تالوة ح ت216 الثاني
  2 علم المنطق ح عم217 الثاني

ةثالثال   2 راق قدیمتاریخ الع ح تع318 
  3 العمارة االسالمیة ح عا319 ةثالثال
  3 الفنون الزخرفیة ح فز320 ةثالثال
  3 علم الكالم ( النبوات) ح عك321 ةثالثال
  2 فقھ ح ف322 ةثالثال
  2 علوم الحدیث ح عح323 ةثالثال
  3 اللغة االنكلیزیة ح لن324 ةثالثال
 1 1 حاسبة ح ح325 ةثالثال

  2 فنون تراثیة (تطبیقیة) ح فت426 الرابعة
  2 الحدیث النبوي الشریف ح حن427 الرابعة
  2 علوم القران الكریم ح عق428 الرابعة
  2 علم النفس ح عن429 الرابعة
  2 اللغة العربیة ح لع430 الرابعة
  3 تحقیق المخطوطات ح تم431 الرابعة
  2 اصول الفقھ ح اف432 الرابعة
 1 2 حاسبة ح ح433 الرابعة

 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 .مع الصور والمخططات ئیةالوسائل المر -1

 .الزیارات المیدانیة  -2

 
 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 أن یكون المتعلم حاصالً على شھادة الدراسة اإلعدادیة ( العلمي واألدبي )
 

 ن البرنامجأھم مصادر المعلومات ع .14

 مصادر ومراجع كتابة االثار والتاریخ  -1
 مصادر الكترونیة تخص دراسة االثار والتراث والمواقع االثاریة  -2
 مواقع االنترنت والمكتبات التاریخیة. -3
 الكتب المنھجیة. -4
 الرسائل واالطاریح الجامعیة. -5

  4الصفحة   
  



 مخطط مھارات المنھج

 تعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییمیرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
أم 

 اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
مھارات األخرى ال (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

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

 االولى

تاریخ وحضارة العراق  
 القدیم

   /    /    /     / اساسي

      /   / /    /   اساسي العمارة االسالمیة 

  /           / /   اساسي اللغة العربیة 

مدخل الى علم االثار و  
 اساسي الحضارة

    / /   /   / /    

   /            /  اساسي فنون العراق القدیم 

 /     / /     /     اساسي حقوق االنسان 
   /    /    /     / اساسي علم الكالم(االلھیات) 

      /   / /    /   اساسي حاسبة 

  5الصفحة   
  



    /     /  /     / اساسي الریاضة 

 الثانیة

  / /    /   /    /   اساسي فنون العربیة االسالمیة 

      / /      / /   اساسي الفكر االسالمي المعاصر 

حضارة العرب قبل  
 اساسي االسالم

    / /      / /   / 

        /       /  اساسي النظم االسالمي 

     /       /     اساسي اللغة االنكلیزیة 

    /     /  /     / اساسي حاسبة 

  / /    /   /    /   اساسي تالوة 

      / /      / /   اساسي علم المنطق 

 الثالثة

 /   / /      / /     اساسي تاریخ العراق قدیم 
        /       /  اساسي العمارة االسالمیة 

     /       /     اساسي الفنون الزخرفیة 

    /     /  /     / اساسي علم الكالم ( النبوات) 

  / /    /   /    /   اساسي فقھ 

      / /      / /   اساسي علوم الحدیث 

 /   / /      / /     اساسي اللغة االنكلیزیة 
        /       /  اساسي حاسبة 
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   /    /    /     / اساسي علم النفس 

 الرابعة

      /   / /    /   اساسي اللغة العربیة 

  /           / /   اساسي تحقیق المخطوطات 

    / /   /   / /     اساسي اصول الفقھ 

   /            /  اساسي حاسبة 

تاریخ وحضارة العراق  
 اساسي القدیم

    /     / /     / 

   /    /    /     / اساسي العمارة االسالمیة 

      /   / /    /   اساسي اللغة العربیة 
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 نموذج وصف المقرر

 

      وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/كلیة العلوم االسالمیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ المؤسسة التعلیمیة .1

 االسالمیةالحضارة واالثار / المركز علمي القسم ال .2

 علوم الحدیث اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  نةالفصل / الس .5

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

                                       23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 تعريف الطالب بمرادفات الحديث

 التعرف على كيفية تدوين الحديث 

 معرفة اقسام الحديث

 ا الحديثالتي دون بهتحديد ابرز السمات والخصائص 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
متاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف الالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  8الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 توضیح معنى الحدیث -1أ
 تحلیل الحدیث والسنة والسیرة. -2أ
 مناقشة تدوین الحدیث في زمن النبوة. -3أ
 الفرق بین الحدیث النبوي والقران . -4أ
 التفریق بین انواع الحدیث. -5أ
. 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتف األھدا  -ب 

 تمكین الطالب ذھنیا من المادة وتھیئتھ لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالمادة. – 1ب
 اعداد الطالب نفسیا وفكریا لتقبل المادة. – 2ب
 تعلیم الطالب الوسائل والمھارات الخاصة بكتابة البحوث والتقاریر. – 3ب
 ستیعاب أكبر قدر ممكن من المادة.تمرین الطالب على ا  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 المناقشة العلمیة  والحوار التفاعلي باستخدام التغذیة الراجعة. -1
 استخدام الشاشات الذكیة واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونیة. -2
 علمیة.في عرض المادة ال  laptopو   over headاستخدام وسائل العرض مثل  -3
 طرائق التقییم      

 
 االسئلة التحریریة  بالورق  واالسئلة الشفھیة  بالمناقشة والحوار والبحوث العلمیة والتقاریر

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 حث الطالب على القراءة للكتب والرجوع للمصادر العلمیة الدقیقة. -1ج
 حوار التفاعلي الذي یعزز من قیمة المادة العلمیة.تشویق الطالب للمادة بوساطة اسلوب ال -2ج
 تعریف الطالب بالمادة بشكل اكبر من خالل الزیارات العلمیة المیدانیة وعرض االفالم عنھا. -3ج
   االستدالل بالنصوص المقدسة بشكل یعكس الوعي االخالقي والقیمي للمجتمع. -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

تنشیط  الذاكرة  لتقویة  االدراك المعرفي والعقلي للطالب وسرعة معالجة البیانات  توظیف استراتیجیة
 بالتحلیل واالستنتاج.

 طرائق التقییم    
ربط المادة بالعلوم المجاورة لطرح أفكار ذات مستوى ادراكي عالي الفھم وتعمیق الفكر االنساني لدى 

رة من خالل النقاشات المستمرة التي تحفز على الجدل الطالب وتطویر مھارتھ في التفكیر وتنشیط الذاك
 العلمي والمنطقي واستخدام االختبارات العلمیة لقیاس المستوى العلمي.

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 دارة الصف الدراسي.تقویة الشخصیة العلمیة بشكل یؤھلھ إل -1د
 اعداد الخطط العلمیة الدراسیة. -2د
 تكوین لدیھ القدرة على التقویم والتصویب االمور حسب القابلیات العلمیة المھاریة. -3د
 مھارة تقویم وتمییز المھارات العلمیة.   -4د

  9الصفحة   
  



 بنیة المقرر .11

 الساعات األسبوع
اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة نظري

 وضوعأو الم
طریقة 
 طریقة التقییم التعلیم

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث تعریف الحدیث 2 االول
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث اصطالحا 2 الثاني
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في زمن  2 الثالث
 النبوة

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 وث والتقاریروالبح

تدوین الحدیث في القرن  2 الرابع
 الثاني 

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في القرن  2 الخامس
 الثالث

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

تدوین الحدیث في القرن  2 السادس
 االخرى

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث انواع الحدیث 2 السابع
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المتواتر  2 الثامن
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث االحاد 2 التاسع
 والتقاریر والبحوث

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المشھور 2 العاشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث العزیز 2 الحادي عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الغریب 2 الثاني عشر
 والبحوث والتقاریر

الفرق بین الحدیث  2 لث عشرالثا
 والحدیث القدسي

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المرفوع 2 الرابع عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الموقوف  2 الخامس عشر
 یروالبحوث والتقار

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المقطوع  2 السادس عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الضعیف 2 السابع عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المرسل  2 الثامن عشر
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث المنقطع 2 عشر التاسع
 والبحوث والتقاریر

االمتحان الشھري  محاضرة علوم الحدیث الحدیث الموضوع  2 العشرین

  10الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .12

 علوم الحدیثكتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صطلح الحدیثكتب م (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 

 التقاري الفصلیة
 مجلة الكلیة

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
 المحاضرات الفدیویة والصوتیة الخاصة بالموضوع -  ....

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
 

یر العملیة التعلیمیة للمقرر تعتمد بكشل كبیر على اللجنة العلمیة لمجالس عمداء كلیات العلوم االسالمیة في تطو
العراق واللجنة العلمیة في قسم الفلسفة االسالمیة وكادر ھیئة اعضاء التدریسالمعنیین بالتخصصوفق متطلبات 

 التعلیم.
 

 

 

 أ.م.د . خلیل إبراھیم سعید العاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 والبحوث والتقاریر

  11الصفحة   
  



 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

/جامعة بغداد/كلیة العلوم زارة التعلیم العالي والبحث العلميو المؤسسة التعلیمیة .1
 االسالمیة

 قسم الحضارة واالثار االسالمیة / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكلیزیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 سبوع ساعھ باال 2عدد الساعات  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

                                       23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

التي اكتسبها في اللغة االنكليزية في المراحل  background information تنمية وتعزيز معلومات الطالب ال.1

  السابقة

 نكليزيةسب الطالب مهارات استيعابية وكالمية في اللغةاال.يكت2

 وتحضرها هاالمجتمعات وتواصل تعريف الطلبة باهمية اللغة في حياة3-

 قابليات الطلبة وامكانياتهم تجاه منهج اللغة االنكليزية وتطوير تحفيز -4

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  12الصفحة   
  



 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 واختالفھا عن اللغة االم. فھم واستیعاب اساسیات اللغة االنكلیزیة-1
 ممارسة وتطبیق مفردات اللغة وطرق الحوار المتنوعة حسب السیاقات-2
 نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة االجنبیة -أ
 تعریف الطالب بحضارة وحیاة المجتمع الغربي .-أ

على انھا وسیلة تواصل اكساب الطالب خبرات معرفیة تخص استیعابھ للغة االنكلیزیة وفھمھا  -5
 عالمیة.

 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 اكساب الطالب مھارات القراءة واالستیعاب.–1
زج الطالب في عملیة التفاعل التواصلي واكتساب المھارات باستعمال اللغة في التواصل االجتماعي  –2

 لدى الطلبة
    
 طرائق التعلیم والتعلم      

واسمھا  Youtubeباع طریقة المحاضرة الفدیویة وطریقة التواصل المباشرة عبر قناة تعلیمیة في ال ات -1
Headway CIV  وكذلك عبر الGoogle Classroom 

 اعتماد الطریقة التفاعلیة في الدرس-2
 طرائق التقییم      

لطلبة( ال ،وتصحیح الواجبات الخاصة با   Google Formsاالمتحان التحریري عبر ال 
assignmemt . والتمارین الموجودة ضمن المنھج 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تحفیز الطلبة على ضرورة تعلم اللغة االنكلیزیة.  -1
 تعریف الطلبة باھمیة اللغة االنكلیزیة كلغة تواصل اجنبیة .-2
لثقافة االسالمیة  واكتشاف القیم تشجیع الطلبة على التعرف على الثقافات االجنبیة واختالفھا عن ا-ج

 االنسانیة واالخالقیة  لدى المجتمعات االخرى من المنھج وضرورة فھمھا.
 طرائق التعلیم والتعلم     

طرح االسئلة االبداعیة التي تنمي التفكیر االبداعي لدى الطلبة ومناقشة الحلول واالفكار الجدیدة ومقارنة  
 االم ( العربیة) مع اللغة االنكلیزیة.المواقف التعلیمیة في اللغة 

 طرائق التقییم    
،وتصحیح الواجبات الخاصة بالطلبة( ال    Google Formsاالمتحان التحریري عبر ال 

assignmemt . والتمارین الموجودة ضمن المنھج 
 ظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوالتأھیلیة العامة و المھارات -د 

 التفاعل المعرفي والتواصل الجماعي من اجل تنمیة التعلم . -1
 مھارة تقویم الذات الدراسیة واكتساب الشخصیة القویة القادرة على المناقشة.-2
 

    

  13الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

  New Headway Plus :Beginner ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 and Student Workbook 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 یقة التقییمطر طریقة التعلیم

مراجعة وتذكیر  2 االول
باساسیات اللغة 

االنكلیزیة والتعریف 
بالمقرر والمنھج الذي 

 ستتم دراستھ

كانت ھذه 
الموضوعات منتقاة 

من كل الكتاب الخاص 
بالمرحلة االولى حسب 

توجیھات الوزارة 
بتدریس الموضوعات 

المھمة واالساسیة 
 للطالب

القاء 
المحاضرة 

وعرضھا في 
التعلیمیة  القناة

في ال 
Youtube: 
Headway 

CIV 

 

الجملة ومكوناتھا  2 الثاني 
باللغة االنكلیزیھ 

وطریقة عمل االسئلة 
وانواعھا واالجابة 
على االسئلة. كذلك 

اجزاء الكالم في اللغة 
 االنكلیزیة وامثلة عنھا

محاضرة  
وطرح 
االسئلة 

التحریریة 
والكوزات 

وحل التمارین 
 المنھج

 طرح االسئلة
 التحریریة 

تعلم االزمنة باللغة  2 الثالث
االنكلیزیة المضارع 

البسیط والمضارع 
المستمر شكلھا ونفیھا 

وطریقة تكوین السؤال 
 واالجابة علیھ

محاضرة  
وحل التمارین 

 المنھج

طرح االسئلة 
الشفویة 

 والكوزات

تعلم تعابیركیفیة القاء  2 الرابع
التحیة  والوداع 
والتعارف بین 

اص  الغرباء االشخ
وكیفیة تقدیم الشخص 

 نفسھ لالخرین . 

محاضرة  
 وحل التمارین 

اسئلة 
تحریریة 
تطبیقیة 

 لمواقف عملیة 

االزمنة االنكلیزیة  2 الخامس
الماضي البسیط 

 والماضي المستمر

حل التمارین  محاضرة 
وطرح االمثلة 

 العملیة
   امتحان شھري امتحان شھري 2 السادس
ملئ استمارة كیفیة   السابع

المعلومات الشخصیة  
وجمع االسماء القیاسیة 

 والشواذ

حل التمارین  محاضرات   
وطرح االمثلة 

العملیة من 
 قبل الطلبة

  14الصفحة   
  



 English Grammar in Use , Fourth Edition (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

Basic English Grammar. 
English Conversation. 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

British English Council Page                                 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

تخصیص مختبرات صوتیة لغرض االستماع للمتحدث االنكلیزي باللغة االصلیة كذلك توفیر االجھزه 
وھو منھج ممتاز یحتاج فقط لتوفیر  Headwayااللكترونیة التي تمكن االستاذ والطالب من تطبیق منھج ال 

 االمكانات.
 

 مدرس المادة                                                                                                              
 د.وفاء خلف                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ةكلیة العلوم االسالمیوالبحث العلمي /  وزارة التعلیم العالي المؤسسة التعلیمیة .1

 الحضارة واالثار االسالمیةقسم  / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة العربیة  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ) ساعة4( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

                                       24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 . بیان ووصف قواعد اللغة العربیة وضوابطھا المعرفیة.1
 . تمكین الطلبة من لغتھم لغة التواصل والكتابة والفنون.2
 . توصیف حالة الطالب ومعرفة نقاط الضعف عند الطالب لتصحیحھا والقوة لالستمرار علیھا وتطویرھا.3
 م باالعداد والتطویر المعرفي للمادة خدمة للطالب.. االھتما4
 . توصیف العقبات وایجاد الحلول لھا.5
 . تحدید المسارات المعرفیة للمادة الدراسیة لكل یوم واسبوع وشھر.6
 . الوصول بالطالب الى المستوى المعرفي في مادتھ.7
 بیة من كتب اللغة العربیة .الوصول الى الفھم الصحیح أللفاظ وجمل وسیاقات اللغة العر8
 .تشجیع وتحبیب الطلبة للمادة المقررة وابداء الراي فیھا9

 .تشجیع الطلبة على مراجعة المصادر الدقیقة للمادة 10
 .توجیھ وتشجیع الطلبة على الجانب التطبیقي للمادة في القران الكریم11

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  16الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 التعرف على قیمة مادة اللغة العربیة في النصوص القرانیة والحدیثیة والشعریة والنثریة. -1أ
 التعرف على منھج اللغویین من كتبھم.-2أ
 التعرف على كیفیة فھم موضوعات اللغة العربیة. -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 لقدرة على جعل الطلبة ذوي قدرة تعلمیة وتعلیمیة في مادة اللغة العربیة.ا - 1ب
 جعل الطالب ذا قدرة علمیة رصینة متمكنة من المادة. – 2ب
 ربط الطالب باللغة العربیة واعجازھا القرآني ألنھا اساس استقامة اللسان. – 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 علمیة.ـ اعطاء المحاضرات ال
 ـ توجیھ الطالب الى الواجبات الیومیة.

 ـ الحوار المتواصل ألجل الوصول الى المعرفة والمستوى المطلوب.
 ـ توجیھ الطلبة لالھتمام بالمادة والتعرف على اكثر قدر من موضوعاتھا وذلك بالبحث والمطالعة.

 طرائق التقییم      
 ـ االختبارات الیومیة واالسبوعیة والشھریة.

 ـ السؤال والجواب.
 ـ اسلوب الجواب والحوار.

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 القدرة على الحث والبحث عن المعلومة. -1ج
 االستنباط واالستنتاج. -2ج
 الحكم على صحة المعلومة. -3ج
  االستقراء. -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الذھني.ـ المحاضرات.                      ـ الحصف 
 ـ الندوات.                           ـ حل المشكالت.

 ـ البحوث والتقاریر.
 طرائق التقییم    

 ـ االختبارات.
 ـ القدرة على المناقشة والتحلیل.

 ـ تقییمات االقران.
 ـ المالحظة.

  17الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة -12

 محاضرات في اللغة العربیة لوبة ـ الكتب المقررة المط1
 شرح ابن عقیل والبالغة والتطبیق (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 الدوریات والتقاریر العلمیة اللغویة واالدبیة والبالغیة

ونیة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع االلكتر
.... 

 مواقع التواصل االلكتروني والبرمجیات

 
 
 
 
 
 
 

 وظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 الثقافة العلمیة. -1د
 الثقافة المنھجیة. -2د
 التمكن من االستفادة من المادة العلمیة. -3د
    -4د

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

لالول 4 االول
 للثاني4و

لقواعد اولیات ا
االعرابیة+ معرفة معاني 

 االلفاظ

المحاضرات  االسم والفعل والحرف
 واالسئلة

تحضیر یومي 
واختبار شفوي 

 وشھري
لالول 4 الثاني 

 للثاني4و
اولیات القواعد 

االعرابیة+ معرفة معاني 
 االلفاظ

المبتدا والخبر 
 ومستلزماتھما

المحاضرات 
 واالسئلة

تحضیر یومي 
واختبار شفوي 

 وشھري
لالول 4 الثالث

 للثاني4و
اولیات القواعد 

االعرابیة+ معرفة معاني 
 االلفاظ

انواع الفعل وتطبیقات 
 علیھ

المحاضرات 
 واالسئلة

تحضیر یومي 
واختبار شفوي 

 وشھري
لالول 4 الرابع

 للثاني4و
اولیات القواعد 

االعرابیة+ معرفة معاني 
 االلفاظ

المحاضرات   االدب والنقد االدبي
 واالسئلة

ضیر یومي تح
واختبار شفوي 

 وشھري
لالول 4 الخامس

 للثاني4و
اولیات القواعد 

االعرابیة+ معرفة معاني 
 االلفاظ

البالغة والفصاحة 
والتشبیھ واالستعارة 

 ات علیھاتطبیقو

المحاضرات 
 واالسئلة

تحضیر یومي 
واختبار شفوي 

 وشھري
      
      

  18الصفحة   
  



 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 ـ التوجیھ لكتابة البحوث اللغویة واالدبیة والبالغیة.

 ـ عقد لقاءات منظمة بین اساتذة المقرر واالساتذة المناظرین وطلبتھم.
 ـ االھتمام بالورش العلمیة.

 الخبرات مع اساتذة الكلیة وخارج الكلیة. ـ تبادل
 ـ الحوافز المادیة والمعنویة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدرس المنھج                                                                                           
 أ.م.د. احمد رجب حمدان                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 

  19الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

/جامعة بغداد/كلیة العلوم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1
 االسالمیة

 قسم الحضارة واالثار االسالمیة / المركز علمي القسم ال .2

  اللغة االنكلیزیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 المادة كورسات  ةالفصل / السن .5

  ساعھ باالسبوع   2عدد الساعات  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

                                       24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

ي المراحل التي اكتسبها في اللغة االنكليزية ف background information تنمية وتعزيز معلومات الطالب ال.1

  السابقة

 يكتتسب الطالب مهارات استيعابية وكالمية في اللغةاالنكليزية.2

 تعريف الطلبة بااهمية اللغة في حيلة وتواصل المجتمعات وتحضرها3-

 تطوير وتحفيز قابليات الطلبة وامكانياتهم تجاه منهج اللغة االنكليزية-4

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
من الربط بینھا وبین وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  20الصفحة   
  



 

 التقییموطرائق التعلیم والتعلم و مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 فھم واستیعاب اساسیات اللغة االنكلیزیة واختالفھا عن اللغة االم.-1 

 ممارسة وتطبیق مفردات اللغة -2
 نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة الثانیة -أ
 تعریف الطالب بحضارة وحیاة المجتمع الغربي وطرق التواصل اللغوي-أ

 لطالب خبرات معرفیة تخص استیعابھ للغة وفھمھا على انھا وسیلة تواصل عالمیة.اكساب ا -5

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 اكساب الطالب مھارات القراءة واالستیعاب.–1
 زج الطالب في عملیة التفاعل التواصلي واكتساب المھارات. –
     تقویة مفھوم روح لفریق داخل قاعة الدرس. -

 طرائق التعلیم والتعلم      
 )في عمل الواجبات الدراسیة groupsاتباع طریقة المجامیع ( -1
 اعتماد الطریقة التفاعلیة في الدرس-2
عرض مقاطع فدیوھات تخص مادة الدرس ومواضیع من الحیاة العامة تنمي تفكیر الطالب وتزید من -3

 بسبب الظرف الحالي . Google Classroomالدافعیة للتعلم.وھذه تم اتباعھا في ال 
 طرائق التقییم      

المشاركة الیومیة، االمتحان التحریري واالمتحان الشفوي  ،الواجبات الخاصة بالطلبة والتمارین الموجودة 
 ضمن المنھج ونشاطات الطلبة الخاصة .

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 االنكلیزیة. تحفیز الطلبة على ضرورة تعلم اللغة  -1
 تعریف الطلبة باھمیة اللغة االنكلیزیة كلغة تواصل اجنبیة .-2
تشجیع الطلبة على التعرف على الثقافات االجنبیة واختالفھا عن الثقافة االسالمیة  واكتشاف القیم -ج

 االنسانیة واالخالقیة من المنھج وضرورة فھمھا.
 طرائق التعلیم والتعلم     

ت المحاضرة للحوار مع الطلبة وكذلك فسح المجال لھم لطرح افكارھم ومناقشاتھم تخصیص جزء من وق 
 والتوصل الى اتخاذ القرارات الجماعیة التي تصب في مصلحة الطالب وتحقق االھداف المرسومة.

 طرائق التقییم    
والتمارین الموجودة  المشاركة الیومیة، االمتحان التحریري واالمتحان الشفوي  ،الواجبات الخاصة بالطلبة

 ضمن المنھج ونشاطات الطلبة الخاصة .
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 التفاعل المعرفي والتواصل الجماعي من اجل تنمیة التعلم . -1
 صیة القویة القادرة على المناقشة.مھارة تقویم الذات الدراسیة واكتساب الشخ-2
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 البنیة التحتیة -12

 :New Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Pre-Intermediate and Student Workbook  للصف

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مراجعة وتذكیر  2 االول
باساسیات اللغة 

االنكلیزیة والتعریف 
بالمقرر والمنھج الذي 

 ستتم دراستھ

القاء  
المحاضرة 

ثبیت وت
 المالحظات

 

الجملة ومكوناتھا  2 الثاني 
باللغة االنكلیزیھ 

وطریقة عمل االسئلة 
وانواعھا واالجابة 

 على االسئلة

Unit One 
:Getting to 

know 

محاضرة 
وطرح 
االسئلة 
الشفویة 

والكوزات 
وحل التمارین 

 المنھج

طرح االسئلة 
الشفویة 

 والكوزات

تعلم االزمنة باللغة  2 الثالث
نكلیزیة المضارع اال

البسیط والمضارع 
المستمر شكلھا ونفیھا 

وطریقة تكوین السؤال 
 واالجابة علیھ

Unit Two: The 
Way We Live 

محاضرة 
وحل التمارین 

 المنھج

طرح االسئلة 
الشفویة 

 والكوزات

تعلم تعابیر االلزام  2 الرابع
واالزمنة االنكلیزیة 

الماضي البسیط 
والمستمر وقطع نثریة 

 الكتابفي 

Unit Three: it all 
went wrong 

محاضرة 
وحل التمارین 

واالستماع 
 لقراءة الطلبة 

اسئلة شفویھ 
عن القطع 

وحل التمارین 
وتلخیص 
الطلبة لما 

استوعبوه من 
 القطع

تعابیر الكمیات  2 الخامس
والمعدودات وشرح 
موضوع المستقبل 

 بنوعیھ

Unit Four: Let’s 
Go shopping 

تمارین حل ال محاضرة
وطرح االمثلة 

 العملیة

   امتحان شھري امتحان شھري 2 السادس
كیفیة ملئ استمارة   السابع

المعلومات الشخصیة 
وطرق التحیة والرد 

 علیھا

Unit Two( 
Student Book) 
and Unit Four 

(Work Book 
page 26) 

محاضرات 
في 
 Googleال

Classroo
m 

حل التمارین 
وطرح االمثلة 

 العملیة من
 قبل الطلبة
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 الثاين قسم احلضارة وقسم الشريعة

 English Grammar in Use , Fourth Edition (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 بھا                اـ الكتب والمراجع التي یوصى 
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

Basic English Grammar 1. 
English Conversation2. 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

British English Council Page                                 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

ختبرات صوتیة لغرض االستماع للمتحدث االنكلیزي باللغة االصلیة كذلك توفیر االجھزه تخصیص م
وھو منھج ممتاز یحتاج فقط لتوفیر  Headwayااللكترونیة التي تمكن االستاذ والطالب من تطبیق منھج ال 

 االمكانات.
 

 
 مدرس الماد
 د.وفاء خلف
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 نموذج وصف المقرر
 

 روصف المقر
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 البرنامج .

 

 
 حث العلمي / كلیة العلوم اإلسالمیةوزارة التعلیم العالي والب المؤسسة التعلیمیة 1

 قسم الحضارة واآلثار اإلسالمیة القسم العلمي  / المركز 2

 حوار الحضارات  اسم / رمز المقرر 3

 یومي أشكال الحضور المتاحة 4

 فصلي الفصل / السنة 5

 ساعة 30ساعة =  2× اسبوع  15 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) 6

                                       24/12/2019 لوصفتاریخ إعداد ھذا ا 7

 أھداف المقرر 8

 . یھدف المقرر الدراسي (حوار الحضارات) إلى تعریف الطلبة بالمباديء األساسیة لحوار الحضارات .1

 . تھیئة الطالب للولوج إلى دراسة ما یتعلق بحوار الحضارات بشكل أوسع .2

 فة ممن یؤمنون بضرورة تعزیز مفاھیم التعایش والتآلف. بناء جیل من رواد المعر .3

 . تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم .4

 . توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور المعرفي .5

 ن بالمبادئ اإلسالمیة األصیلة في مناھجھا .. مواكبة المؤسسات التعلیمیة التي تؤم6
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 . مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم10

 األھداف المعرفیة : .1

 اإلحاطة بمفھوم حوار الحضارات . .1

 الوقوف على آراء المنظرین في مجال حوار الحضارات والنظریات المخالفة . .2

 .بیان المنظور اإلسالمي لحوار الحضارات  .3

 . محاربة النّزاعات األنانیّة المدّمرة .4

 . إزالة مظاھر الحقد والبغضاء والحروب بین شعوب العالم .5

 . نشر ثقافة االعتدال و التّسامح و نبذ مظاھر التّطّرف و التّشّدد .6

 . نشر قیم الحریة و العدالة والّسلم .7

 لخصوصیّة الثّقافیّة الضامنة للھویة .. التّقریب بین الثّقافات المختلفة دون التّفریط في ا8

 

 األھداف المھارتیة الخاصة بالمقرر:  -ب 

 
 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر . .1

 استخدام أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج .  .2

 ت التي تعالج المشكالت الفكریة المعاصرة.تطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعا .3

 طاقات المتعلمة المتنورة .رفد دوائر المجتمع والمؤسسات التربویة بال .4

 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 الطریقة اإللقائیة . .1

 طریقة المناقشة . .2

 الطریقة االستقرائیة . .3

 ویر آفاقھم المعرفیة .توجیھ الطلبة لالستفادة من المصادر والمكتبات األلكترونیة لتط .4

 

 طرائق التقییم      
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 المشاركة الصفیة .1

 االختبارات الیومیة  .2

 االمتحانات الشھریة .3

 امتحانات نھایة الفصل .4

 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة : -ج

 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 ین.تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة مستقبلی .2

 . العمل على إیضاح مفھوم التقارب والحوار اإلنساني رغم اختالف اللغات بین المجتمعات اإلنسانیة .3

 . تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل اطالعھ على تجارب وأفكار ونظریات تتعلق بما یدور حولنا .4

 فات بلدان مختلفة .. تنمیة روح البحث والتقصي لدى الطالب من خالل االطالع على حضارات وثقا5

 . تشجیع الطالب على التحاور والتفاعل مع اآلخرین وتقبل اآلراء المختلفة .6

 . تعزیز روح التعاون بین الطلبة من خالل إشراكھم في النقاش الجماعي . 7

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 جماعي . التواصل مع الطالب فكریاً وتنمیة قدرتھ على اإلصغاء وإشراكھ في عمل .1

 الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة . .5

 ورش العمل والحلقات النقاشیة . .6

 

 طرائق التقییم    

 . التفاعل أثناء المحاضرات1

 . االختبارات الیومیة 2

 . االمتحانات الشھریة3

 . امتحانات نھایة الفصل4
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 لقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ):المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتع -د 

 اكتساب القدرة على التحلیل والنقاش واالستنتاج . .1

 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة . .2

تدریب الطالب على االستثمار األمثل للوقت في مجال الدراسة وفي المجال الشخصي  حیث أن عملیة  .3

 ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة .التعلیم ما 

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین . .4

 االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ . .5

 سة وبأكثر من لغة .تعزیز قدرة الطالب على التعبیر عن أفكاره بثقة وبسال .6

 

 . بنیة المقرر11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ساعتان  األول
 اسبوعیاً 

 . الحضارة1

 . الثقافة2

 

دراسة مجموعة 
 تعاریف لكبار العلماء

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

مشاركة في ال
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  الثاني
 اسبوعیاً 

 . حوار الحضارات1

. التعریف المنھجي 2
 لحوار الحضارات

دراسة مجموعة 
 تعاریف لكبار العلماء

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  الثالث
 اسبوعیاً 

. دواعي حوار 1
 الحضارات

. مفھوم حوار 2
 الحضارات

 . الكونیة الشاملة1
 . التبادل الثقافي2

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یة یوم

 وشھریة
ساعتان  الرابع

 اسبوعیاً 
. أھداف حوار 1

 الحضارات
. مفھوم حوار 2

الحضارات عند 

. نشر ثقافة االعتدال 1
والتسامح ونشر قیم 

الحریة والتقریب بین 
الثقافات وكسر الحدود 

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 
ي المشاركة ف

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 
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 بین الشعوب الغرب
. استعراض 2

للنظریات التي نشأت 
 في الغرب

امتحانات  النقاش
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  الخامس
 اسبوعیاً 

 . روجیھ جارودي1

 . فوكویاما2

. نظریة حوار 1
 الحضارات

. نظریة نھایة 2
 التاریخ

الطریقة 
 اإللقائیة

وطریقة 
المشاركة في 

 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
ة یومی

 وشھریة
ساعتان  السادس

 اسبوعیاً 
 . ھنتنجتون1

. الحضارات: 2
 صراع أم حوار

 . صراع الحضارات1
 

.الحوار منھج 2
حضاري للتفاھم 

 والتعایش

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  السابع
 اسبوعیاً 

م المتحـدة وحـوار األمـ
 الحضـارات

 

دور الیونسكو في تبني 
 حوار الحضارات

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  الثامن
 اسبوعیاً 

ما ھي ضوابط وأسس 

 الحوار

 

شمول الحوار 
الجوانب الفكریة 

والسیاسیة 
 قتصادیة واألدبیةواال

. احترام المرجعیات 2
والخصوصیّات 

 الثّقافیّة

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  التاسع
 اسبوعیاً 

ما ھي الشروط 
المطلوب توفرھا في 

 المحاور الغربي

. االلتزام بالتعددیة 1
المرجعیات في 

 الحضاریة
. االعتراف بقانون 2

 تداول الحضارات
. االعتراف بفضل 3

الحضارة اإلسالمیة 
 على الحضارة الغربیة

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  العاشر
 اسبوعیاً 

ما ھي الشروط 
فرھا في المطلوب تو

 المحاور المسلم

. الوفاء لجذورنا 1
 العربیة اإلسالمیة

. االلمام بواقع 2
وتاریخ وإمكانات 

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 
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امتحانات  النقاش الحضارة الغربیة
یومیة 
 وشھریة

الحادي 
 عشر

ساعتان 
 اسبوعیاً 

. المشكالت التي 1
وق التواصل تع

 –االیجابي العربي 
 الغربي

. اإلسالم وحوار 2
 الحضارات

. العالقة بین اإلسالم 1
 والغرب

. الھجرات العربیة 2
 إلى اوربا

. العنصریة الجدیدة 3
 في اوربا

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  ني عشرالثا
 اسبوعیاً 

شروط وآلیات حـوار 
 الحضـارات

 

 . الرغبة المشتركة1
 . الحیاة الشتركة2
 . االعتراف باآلخر3

 . جدیة الشراكة4

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  الثالث عشر
 اسبوعیاً 

صر المبادرة عنا
 الحضاریة العربیة

. صیاغة مفھوم 1
 السالم العالمي

. تقنین التدخل 2
 السیاسي

. مواجھة سلبیات 3
 العولمة االقتصادیة

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ساعتان  الرابع عشر
 اسبوعیاً 

تحقیق  . وسائل1
 حوار الحضارات

. الحوار الثقافي عن 2
طریق الترجمة و 

 دوره

 . ھدف الترجمة1
.  الترجمة والتفاعل 2

الثقافي بین الشرق 
 والغرب

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الخامس 
 عشر

ساعتان 
 اسبوعیاً 

 . مقاییس العولمة1 لمةالعو
 . العولمة الثقافیة2

 . العولمة االقتصادیة3

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

 

 . البنیة التحتیة 12

 حوار الحضارات ، روجیھ جارودي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
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 'حوارات القرن الحادي والعشرین ، إصدارات الیونسكو الرئیسیة (المصادر)   ـ المراجع2

 حوار الحضارات ، السید یاسین

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )

 صدام الحضارات ، صموئیل ھنتنجتون

رات األُمم ، إصدا حوار الحضارات: عبور الخط الفاصل
 المتحدة

 صراع الحضارات ، ارنولد تونبي

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 البحث تحت عنوان (حوار الحضارات)

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13 

من الممكن تطویر المقرر الدراسي (حوار الحضارات) بإضافة بعض األمثلة المعاصرة الواضحة         

عھا التي یستوعبھا الطالب؛ لكي یكون ھنالك إدراك علمي واسع لطلبة المرحلة الثالثة من خالل مسیرتھم بأنوا

 العلمیة .

 
 مدرس المنھج                                                                      

 الدین عبد الرزاق العباسي ا.م. د. عماد                                                        
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ن وصف مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بینھا وبی

 البرنامج .

 

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / كلیة العلوم اإلسالمیة المؤسسة التعلیمیة  1

 قسم الحضارة واآلثار اإلسالمیة القسم العلمي  / المركز  2

 اللغة الفارسیة / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر  3

 یومي أشكال الحضور المتاحة  4

 فصلي الفصل / السنة  5

 ساعة 45ساعات =  3× اسبوع  15 عدد الساعات الدراسیة (الكلي)  6

                                       24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف   7

 أھداف المقرر  8

 یھدف المقرر الدراسي (اللغة الفارسیة) إلى تعریف الطلبة بالمباديء األساسیة للغة الفارسیة . -1

 ولوج إلى دراسة اللغة الفارسیة بشكل أوسع في المرحلة الالحقة .تھیئة الطالب لل -2

 تعزیز وتشجیع تواصل الطلبة مع المراكز اللغویة التعلیمیة التي تطور معرفة الطالب بدراسة اللغة. -3

 تنمیة التفكیر العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة . -4

 ة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم .تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمی -5

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور المعرفي في دراسة اللغات . -6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 األھداف المعرفیة: -1

 دیثة .تعریف الطالب بتاریخ اللغة الفارسیة ونشأة اللغة الفارسیة الح -1

 تعریف الطلبة باأللفباء الفارسیة وكیفیة نطق الحروف . -2

 تعریف الطالب بالجمل والمفردات الكثیرة التداول . -3

 إحاطة الطالب بالكثیر من المسمیات الرائجة في االستعمال الیومي . -4

 تحسین تلفظ الطلبة من خالل قراءة المفردات والجمل الفارسیة . -5

 الطالب بثقافة بلد معین من خالل االطالع على لغتھ .زیادة معرفة  -6

 األھداف المھارتیة الخاصة بالمقرر:  -ب 

 
 المشاركة في مھارات حفظ المفردات واسترجاعھا . – 1

 رصد األخطاء اللفظیة وتصحیحھا . – 2

 قراءة واستیعاب الموضوعات المطلوبة . – 3

 وثقافة مختلفة .  اكتساب مھارة متنوعة من خالل تعلم لغة  -4

 طرائق التعلیم والتعلم      

 
من خالل المحاضرات والنقاش داخل القاعة الدراسیة وتدریب الطالب على التلفظ الصحیح وحفظ 

 المفردات .
 
 

 طرائق التقییم      

 المشاركة الصفیة -1

 االختبارات الیومیة  -2

 االمتحانات الشھریة -3

 امتحانات نھایة الفصل -4
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 الوجدانیة والقیمیة : األھداف -ج

 تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل تعلم لغة ثانیة . -1

 تنمیة روح البحث والتقصي لدى الطالب من خالل االطالع على لغة وثقافة بلد مختلفة . -2

 تشجیع الطالب على التحاور والتفاعل مع اآلخرین وتقبل اآلراء المختلفة . -3

 لبة من خالل إشراكھم في النقاش الجماعي . تعزیز روح التعاون بین الط -4

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 التواصل مع الطالب فكریاً وتنمیة قدرتھ على اإلصغاء وإشراكھ في عمل جماعي . 

 

 طرائق التقییم    

 التفاعل أثناء المحاضرات -1

 االختبارات الیومیة  -2

 االمتحانات الشھریة -3

 امتحانات نھایة الفصل -5

 

 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ): -د 

 اكتساب القدرة على التحلیل والنقاش واالستنتاج . -1
 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة . -2
حیث أن  ت في مجال الدراسة وفي المجال الشخصي تدریب الطالب على االستثمار األمثل للوق -3

 عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة .
 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین . -4
 أحسن وجھ . االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على -5
 تعزیز قدرة الطالب على التعبیر عن أفكاره بثقة وبسالسة وبأكثر من لغة . -6

 

 بنیة المقرر .11
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ثالث  األول
ساعات 
 اسبوعیاً 

. انتشار اللغة 1
العربیة في العالم 

 اإلسالمي

. اللغة العربیة في 2
 ایران

. دور اللغة العربیة 1
في    ظھور اللغات 

 الشرقیة

. دور اإلسالم في 2
 انتشار اللغة العربیة

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثاني
ساعات 
 اسبوعیاً 

العربیة  . تأثیر اللغة1
 في اللغة الفارسیة

. نشأة اللغة 2
 الفارسیة الحدیثة

. من حیث الخط 1
وكثرة المفردات 
العربیة المستعملة 

واستعمال 
المصطلحات العلمیة 

العربیة وأوزان الشعر 
العربي والمعاجم 

 اللغویة
 . النشأة واالنتشار2

الطریقة 
اإللقائیة 
وطریقة 

المشاركة في 
 النقاش

المشاركة في 
مناقشة ال

الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثالث
ساعات 
 اسبوعیاً 

. حروف الھجاء 1
الفارسیة وطریقة 

 نطقھا

. مالحظات حول 2
نُطق الحروف 
 الھجائیة الفارسیة

. التعریف باأللفباء 1
 الفارسیة

. اختالف نُطق 2
بعض الحروف عن 

 العربیة
 الھاء الملفوظة وغیر 

 الملفوظة
لتاء المربوطة والتاء  ا

 المفتوحة
 . الواو المعدولة5

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
وتدریب 

الطلبة على 
 التلفظ والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الرابع
ساعات 
 اسبوعیاً 

. تركیب الجملة 1
 الفارسیة

 

 . الجملة االسمیة1
 . الجملة الفعلیة2

 

رح الش
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الخامس
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . أقسام االسم1 . االسم1
 . أنواع االسم2

الشرح 
المفصل على 

المشاركة في 
المناقشة 
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 . أقسام اإلضافة3 . اإلضافة2

 

اللوحة مع 
األمثلة 

والتطبیقات 
 شوالنقا

الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  السادس
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . النكرة والمعرفة1

 . المذكر والمؤنث2

 
 . حاالت النكرة1
 . حاالت المعرفة2

 
 

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

ت امتحانا
یومیة 
 وشھریة

ثالث  السابع
ساعات 
 اسبوعیاً 

. طرق الجمع 1 . المفرد والجمع1
 الفارسیة

 

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثامن
ساعات 
 اسبوعیاً 

 
 الضمائر

.الضمائر الشخصیة 1
 والمنفصلة المتصلة

.ضمیر النفس 2
 التوكیدي

 .ضمیر الموصول3
 .ضمائر اإلشارة4
.ضمائر االستفھام 5

 وأدواتھ

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  التاسع
ساعات 
 اسبوعیاً 

 
 الصفات

أقسام الصفات: 
قة والتفضیلیة المطل

 والعالیة واالفراطیة
 

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  العاشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

 
 العدد

 .األعداد األصلیة
 . األعداد الوصفیة2
 . األعداد التوزیعیة3
 . األعداد الكسریة4

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 
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 . االعملیات الحسابیة5
 . األضعاف6

 

والتطبیقات 
 والنقاش

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الحادي 
 عشر

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . األوزان والمقاییس1
 . الصفات2

 

. أسماء المكاییل 1
 والمقاییس المتداولة

 ت الشائعة. الصفا2
 . األلوان3

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثاني عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . التقویم السنوي1
 .الجھات2

. األیام واألشھر 1
 والفصول واألوقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

مثلة األ
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثالث عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

. الكلمات والتعابیر 
 الكثیرة االستعمال

 . عبارات المجاملة2

. عبارات المجاملة 2
والتحیة واألسف 
والتھنئة والتعزیة 
والشكر والوداع 
 والشك والتأكید

ح الشر
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
والتطبیقات 

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الرابع عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . األھل واألقارب1
 . الطبیعة2

األشجار واألزھار 
والحیوانات والمعادن 

 وأدوات الزینة

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
لتطبیقات وا

 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الخامس 
 عشر

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . جسم اإلنسان1
 . الحواس2
 . المأكوالت3
 . الملبوسات4

. أعضاء جسم 1
 اإلنسان

 .أنواع األطعمة2
 . أنواع األلبسة3

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
 والتطبیقات
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة
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 البنیة التحتیة   .12

 جملۀ سادۀ فارسى ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 البسیط في القواعد والنصوص الفارسیة ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2

 القواعد والنصوص الفارسیة

               اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )

 قواعد اللغة الفارسیة مع التطبیقات والنصوص

 المختصر في قواعد اللغة الفارسیة

 جمیع كتب المحادثة الفارسیة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 البحث تحت عنوان (تعلیم اللغة الفارسیة)

 

 قرر الدراسي خطة تطویر الم  .13

استخدام تقنیة المعلومات ومراجع االنترنت والخاصة بالقواعد األساسیة في اللغة الفارسیة، واالعتماد على   
 كتب منھجیة أحدث .

 

 
 جمدرس المنھ                                                                                                               

 ا.م. د. عماد الدین عبد الرزاق العباسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

/جامعة بغداد/كلیة العلوم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1
 االسالمیة

 قسم الحضارة واالثار االسالمیة / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكلیزیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعھ باالسبوع   2عدد الساعات  (الكلي)دد الساعات الدراسیة ع .6

                                       24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 ةحلبها في اللغة االنكليزية في المر التي اكتس background information تنمية وتعزيز معلومات الطالب ال.1

 ثانية الاالولى و 

 سب الطالب مهارات استيعابية وكالمية في اللغةاالنكليزية.يكت2

 وتواصل المجتمعات وتحضرها تعريف الطلبة باهمية اللغة في حياة3-

 تطوير وتحفيز قابليات الطلبة وامكانياتهم تجاه منهج اللغة االنكليزية-4

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ط بینھا وبین وصف المتاحة. والبد من الربالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 فھم واستیعاب اساسیات اللغة االنكلیزیة واختالفھا عن اللغة االم.-1
 ممارسة وتطبیق مفردات اللغة -2
 نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة الثانیة -أ
 تعریف الطالب بحضارة وحیاة المجتمع الغربي وطرق التواصل اللغوي-أ

 فیة تخص استیعابھ للغة وفھمھا على انھا وسیلة تواصل عالمیة.اكساب الطالب خبرات معر -5
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 اكساب الطالب مھارات القراءة واالستیعاب.–1
 زج الطالب في عملیة التفاعل التواصلي واكتساب المھارات. –
    تقویة مفھوم روح لفریق داخل قاعة الدرس. -
 تعلیم والتعلم طرائق ال     

 )في عمل الواجبات الدراسیة groupsاتباع طریقة المجامیع ( -1
 اعتماد الطریقة التفاعلیة في الدرس-2
عرض مقاطع فدیوھات تخص مادة الدرس ومواضیع من الحیاة العامة تنمي تفكیر الطالب وتزید من -3

 الظرف الحالي . بسبب Google Classroomالدافعیة للتعلم.وھذه تم اتباعھا في ال 
 طرائق التقییم      

المشاركة الیومیة، االمتحان التحریري واالمتحان الشفوي  ،الواجبات الخاصة بالطلبة والتمارین الموجودة 
 ضمن المنھج ونشاطات الطلبة الخاصة .

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تحفیز الطلبة على ضرورة تعلم اللغة االنكلیزیة.  -1ج
 تعریف الطلبة باھمیة اللغة االنكلیزیة كلغة تواصل اجنبیة .-2ج
تشجیع الطلبة على التعرف على الثقافات االجنبیة واختالفھا عن الثقافة االسالمیة  واكتشاف القیم -3ج

 االنسانیة واالخالقیة من المنھج وضرورة فھمھا.
 طرائق التعلیم والتعلم     

حوار مع الطلبة وكذلك فسح المجال لھم لطرح افكارھم ومناقشاتھم تخصیص جزء من وقت المحاضرة لل 
 والتوصل الى اتخاذ القرارات الجماعیة التي تصب في مصلحة الطالب وتحقق االھداف المرسومة.

 طرائق التقییم    
موجودة المشاركة الیومیة، االمتحان التحریري واالمتحان الشفوي  ،الواجبات الخاصة بالطلبة والتمارین ال

 ضمن المنھج ونشاطات الطلبة الخاصة .
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 التفاعل المعرفي والتواصل الجماعي من اجل تنمیة التعلم . -1
 قادرة على المناقشة.مھارة تقویم الذات الدراسیة واكتساب الشخصیة القویة ال-2
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مراجعة وتذكیر  2 االول
باساسیات اللغة 

االنكلیزیة والتعریف 
بالمقرر والمنھج الذي 

 ستتم دراستھ

القاء  
المحاضرة 

وتثبیت 
 تالمالحظا

 

تعلم وتمییزاالفعال   2 الثاني 
الرئیسیة واالفعال 

المساعدة  في اللغة 
االنكلیزیھ وطریقة 

عمل االسئلة  واالجابة 
على االسئلة وطرق 

 النفي 

Unit One :It is a 
wonderful 

World! 

محاضرة 
وطرح 
االسئلة 
الشفویة 

والكوزات 
وحل التمارین 

 المنھج

طرح االسئلة 
الشفویة 

 والكوزات

تعلم المعاني التي تعبر  2 الثالث
عنھا االزمنة باللغة 

االنكلیزیة المضارع 
البسیط والمضارع 

المستمروكذلك  شكل 
الفعل  ونفیھ وطریقة 

تكوین السؤال 
واالجابة علیھ وكذلك 
 االفعال غیر الحركیة

Unit Two: 
Get  Happy!  

محاضرة 
وحل التمارین 

 المنھج

طرح االسئلة 
الشفویة 
 توالكوزا

تعلم تعابیر المبني  2 الرابع
للمجھول ومعانیھ 

والمعاني التي تعبر 
عنھا االزمنة 

االنكلیزیة الماضي 
البسیط والمستمر 

 والفرق بینھا بالمعنى

Unit Three: 
Telling Tales 

محاضرة 
وحل التمارین 

واالستماع 
 لقراءة الطلبة 

اسئلة شفویھ 
عن القطع 

ومعاني 
الجمل والفرق 

بینھا في 
الزمنھ ا

المختلفھ وحل 
 التمارین

تعلم االفعال الناقصة   2 الخامس
ومعاني العرض 

والطلب بلطف والقدرة 
وااللزام وغیرھا 

والتي تعبر عن الحالة 
وموضوع المستقبل 

 بنوعیھ

Unit Four: 
Doing the Write 

thing  

حل التمارین  محاضرة
وطرح االمثلة 

 العملیة

 تعلم الجمل الشرطیة 2 السادس
وكیفیة استعمالھا في 
التواصل + امتحان 

On the move 
:Unit Five 
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 البنیة التحتیة -12

 :New Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Intermediate and Student Workbook 

 English Grammar in Use , Fourth Edition (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

Basic English Grammar 1. 
English Conversation2. 

یة، مواقع االنترنیت ب ـ المراجع االلكترون
.... 

British English Council Page                                 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

تخصیص مختبرات صوتیة لغرض االستماع للمتحدث االنكلیزي باللغة االصلیة كذلك توفیر االجھزه 
وھو منھج ممتاز یحتاج فقط لتوفیر  Headwayھج ال االلكترونیة التي تمكن االستاذ والطالب من تطبیق من

 االمكانات.
 
 

 مدرس المادة
 د.حنان خلف

 

 
 
 
 

شھري  تحریري لكل 
 المادة.

 السابع.
البقیة تم 

دراستھ  في 
 Googleال

Classroo
m 

تعلم كیفیة ملئ   
استمارة المعلومات 

الشخصیة وطرق 
التحیة والرد 

علیھا..وكیفیھ كتابة 
رسالھ شكروكیفیة 

وصف صدیق 
كیفیة والتحدث عنھ و
وصف الغرفة 

المفضلة في المنزل 
 وغیرھا. 

Student Book: 
page 110/48 

and Unit Four 
(Work Book 

page 26) 

محاضرات 
في 
 Googleال

Classroo
m 

حل التمارین 
وطرح االمثلة 

العملیة من 
 قبل الطلبة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بینھا وبین وصف  مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 البرنامج .

 

 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / كلیة العلوم اإلسالمیة المؤسسة التعلیمیة  1

 قسم الحضارة واآلثار اإلسالمیة القسم العلمي  / المركز  2

 اللغة الفارسیة  اسم / رمز المقرر  3

 یومي احةأشكال الحضور المت  4

 سنوي الفصل / السنة  5

 ساعة 90ساعات =  3× اسبوع  30 عدد الساعات الدراسیة (الكلي)  6

                                       24/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف   7

 أھداف المقرر  8

 ألفعال .یھدف المقرر الدراسي (اللغة الفارسیة) إلى تعریف الطلبة باألزمنة الرئیسیة ل -1

 تنمیة التفكیر العلمي لدى طلبة الدراسات األولیة . -2

 تعزیز وتشجیع تواصل الطلبة مع المراكز اللغویة التعلیمیة التي تطور معرفة الطالب بدراسة اللغة. -3

تمكین الطالب من تجنب األخطاء النحویة من خالل التركیز على الجانب التطبیقي للمسائل النظریة  -4

 لتمارین المختلفة لغرض إتقان تلك القواعد بشكل صحیح .المتمثلة بحل ا

 تطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة القابلیة الفكریة التحلیلیة لدیھم . -5

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور المعرفي في دراسة اللغات . -6
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 یم والتعلم والتقییممخرجات المقرر وطرائق التعل .10

 األھداف المعرفیة: -1

 معرفة الطالب بأزمنة األفعال األساسیة في اللغة الفارسیة . -1

 معرفة أسالیب الربط بین الجمل . -2

 معرفة الطالب بكیفیة ترجمة القطع القصار . -3

 إحاطة الطالب بالكثیر من األفعال الرائجة في االستعمال الیومي . -4

 الطلبة من خالل قراءة القطع والمحادثة الفارسیة . تحسین تلفظ -5

 زیادة معرفة الطالب بثقافة بلد معین من خالل االطالع على لغتھ . -6

 األھداف المھارتیة الخاصة بالمقرر:  -ب 

 
 المشاركة في مھارات صیاغة الجمل الصحیحة والتركیز على صیغ األفعال . – 1

 ھا .رصد األخطاء النحویة وتصحیح – 2

 قراءة واستیعاب القطع المطلوبة . – 3

 اكتساب مھارة متنوعة من خالل تعلم لغة وثقافة مختلفة .   -4

 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 من خالل المحاضرات والنقاش داخل القاعة الدراسیة وتدریب الطالب على حل التمارین والتطبیقات .

 
 

 طرائق التقییم      

 فیةالمشاركة الص -1

 االختبارات الیومیة  -2

 االمتحانات الشھریة -3

 امتحانات نھایة السنة -4
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 األھداف الوجدانیة والقیمیة : -ج

 تعزیز ثقة الطالب بنفسھ من خالل تعلم لغة ثانیة . -1

 تنمیة روح البحث والتقصي لدى الطالب من خالل االطالع على لغة وثقافة بلد مختلفة . -2

 اور والتفاعل مع اآلخرین وتقبل اآلراء المختلفة .تشجیع الطالب على التح -3

 تعزیز روح التعاون بین الطلبة من خالل إشراكھم في النقاش الجماعي .  -4

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 التواصل مع الطالب فكریاً وتنمیة قدرتھ على اإلصغاء وإشراكھ في عمل جماعي . 

 

 طرائق التقییم    

 ء المحاضراتالتفاعل أثنا -1

 االختبارات الیومیة  -2

 االمتحانات الشھریة -3

 امتحانات نھایة السنة -5

 

 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ): -د 

 اكتساب القدرة على التحلیل والنقاش واالستنتاج . -1

 ادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة .بناء الشخصیة القیادیة للطالب األك -2

تدریب الطالب على االستثمار األمثل للوقت في مجال الدراسة وفي المجال الشخصي  حیث أن  -3

 عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة .

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین . -4

 اللتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ .ا -5

 تعزیز قدرة الطالب على التعبیر عن أفكاره بثقة وبسالسة وبأكثر من لغة . -6
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 لتقییمطریقة ا طریقة التعلیم

ثالث  األول
ساعات 
 اسبوعیاً 

 األفعال البسیطة المصدر المرخم

 األفعال المركبة

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثاني
ساعات 
 اسبوعیاً 

قطعة خاصة  بالفعل  الفعل الماضي البسیط
لبسیط الماضي ا

لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثالث
ساعات 
 اسبوعیاً 

طعة خاصة  بالفعل ق الفعل الماضي القریب
الماضي البسیط 
لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الرابع
ساعات 

 یاً اسبوع

قطعة خاصة  بالفعل  الفعل الماضي البعید
الماضي البسیط 
لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الخامس
ساعات 
 اسبوعیاً 

الفعل الماضي 
 االستمراري

قطعة خاصة  بالفعل 
الماضي البسیط 
لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 

المشاركة في 
المناقشة 
 الصفیة

وإجراء 
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والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

امتحانات  والنقاش
یومیة 
 وشھریة

ثالث  السادس
ساعات 
 اسبوعیاً 

الفعل الماضي 
 االلتزامي

قطعة خاصة  بالفعل 
الماضي البسیط 
لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  السابع
ساعات 
 اسبوعیاً 

الشرح  أقسام القید القید
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثامن
ساعات 
 اسبوعیاً 

 ألفعال البسیطةا المادة األصلیة للفعل

 األفعال المركبة

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  التاسع
ساعات 
 اسبوعیاً 

الفعل المضارع 
 االخباري

قطعة خاصة  بالفعل 
الماضي البسیط 
لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

الطالب  والترجمة لدى
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  العاشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

الفعل المضارع 
 االلتزامي

قطعة خاصة  بالفعل 
الماضي البسیط 

ى لتطویر مستو
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
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التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

 وشھریة

الحادي 
 عشر

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

قطعة خاصة  بالفعل  فعل األمر
البسیط  الماضي

لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثاني عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

عة خاصة  بالفعل قط فعل المستقبل
الماضي البسیط 
لتطویر مستوى 
القراءة واللغة 

والترجمة لدى الطالب 
واستیعاب األحداث 
التي تتضمنھا + 
 األمثلة والتطبیقات

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثالث عشر
ساعات 

 بوعیاً اس

تطبیقات على جمیع  نفي األفعال
 أزمنة الفعل المختلفة

الشرح 
المفصل على 
اللوحة وحل 

التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الرابع عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

 . مفعول صریح1 المفعول

 . مفعول غیر صریح2

الشرح 
المفصل على 

حل اللوحة و
التمارین 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الخامس 
 عشر

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

تحسین التلفظ لدى  نص للمحادثة
 الطالب

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة
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السادس 
 عشر

ثالث 
 ساعات
 اسبوعیاً 

قراءة وترجمة وتحلیل  نص للترجمة
 النص

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  السابع عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

الشرح  أدوات النداء حالة النداء
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  الثامن عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

أدوات التصدیق  التصدیق واإلنكار
 واإلنكار

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  التاسع عشر
ساعات 
 اسبوعیاً 

ن التلفظ لدى تحسی نص للمحادثة
 الطالب

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

ثالث  العشرون
ساعات 
 اسبوعیاً 

قراءة وترجمة وتحلیل  نص للترجمة
 النص

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الحادي 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

 حروف اإلضافة

 

 البسیطة

 المركبة

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 
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امتحانات  والنقاش
یومیة 
 وشھریة

الثاني 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

تحسین التلفظ لدى  نص للمحادثة
 الطالب

الشرح 
فصل على الم

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الثالث 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

قراءة وترجمة وتحلیل  نص للترجمة
 النص

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الرابع 
 ونوالعشر

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

التعریف بحروف  حروف االستحسان
االستحسان وھي 

تعطي معنى 
االستحسان أو التعجب 

 أو االستھجان أحیاناً 

الشرح 
المفصل على 
اللوحة مع 

األمثلة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الخامس 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

تحسین التلفظ لدى  للمحادثة نص
 الطالب

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

السادس 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

قراءة وترجمة وتحلیل  نص للترجمة
 النص

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

المشاركة في الشرح تحسین التلفظ لدى  نص للمحادثةثالث السابع 
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ساعات  والعشرون
  اسبوعیاً 

 

المفصل على  الطالب
اللوحة 
 والنقاش

المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

الثامن 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

حلیل قراءة وترجمة وت نص للترجمة
 النص

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

التاسع 
 والعشرون

ثالث 
ساعات 
 اسبوعیاً 

تحسین التلفظ لدى  نص للمحادثة
 الطالب

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 

 ھریةوش

ثالث  الثالثون
ساعات 
 اسبوعیاً 

قراءة وترجمة وتحلیل  نص للترجمة
 النص

الشرح 
المفصل على 

اللوحة 
 والنقاش

المشاركة في 
المناقشة 
الصفیة 
وإجراء 

امتحانات 
یومیة 
 وشھریة

      

 

 البنیة التحتیة   .12

 جملۀ سادۀ فارسى ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 البسیط في القواعد والنصوص الفارسیة ادر)  ـ المراجع الرئیسیة (المص2

 القواعد والنصوص الفارسیة
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اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ( المجالت العلمیة ، التقاریر ،....  )

 قواعد اللغة الفارسیة مع التطبیقات والنصوص

 المختصر في قواعد اللغة الفارسیة

 جمیع كتب المحادثة الفارسیة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 البحث تحت عنوان (تعلیم اللغة الفارسیة)

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي   .13

استخدام تقنیة المعلومات ومراجع االنترنت الخاصة بالقواعد األساسیة في اللغة الفارسیة ، واالعتماد على   
 كتب منھجیة أحدث .

 
 
 
 

 

 

 

 

 مدرس المنھج                                                                          

 ا.م. د. عماد الدین عبد الرزاق العباسي                                  
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 السالمیةجامعة بغداد / كلیة العلوم ا المؤسسة التعلیمیة .9

 الحضارة واالثار االسالمیة     / المركز علمي القسم ال .10

 العمارة العربیة االسالمیة في عصر الرسول والخالفة الراشدة  اسم / رمز المقرر .11

 یومي أشكال الحضور المتاحة .12

 فصلي  الفصل / السنة .13

 ساعات اسبوعیا  3 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .14

   تاریخ إعداد ھذا الوصف .15

   أھداف المقرر .16

تعریف بعلم العمارة العربیة االسالمیة مع مدخل الى العمارة  العبیة االسالمیة واقسامھا الدینیة والمدنیة 
 والعسكریة  والعمارة في عصر الرسول والخالفة الراشدة

 
 
 
 
 
 

 

عة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 العمارة في العصر االموي واھم العمائر في بالد الشام بعد الفتح العربي االسالمي  
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .14

  ھداف المعرفیة األ -أ
 العمارة في بالد الشام بعد تحریر العرب لبالد الشام   -1أ
 التعریف باإلرث الحضري وجذوره التاریخیة -2أ
 تأصیل الجذور التاریخیة للعمارة العربیة االسالمیة  -3أ
 التشبث بالتاریخ  العربي االسالمي -4أ
 القاء الضوء على تاریخ العمارة في عصر االموي  -5أ
 ة في العصر االموي  تطور العمار  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 العلمیة  لدى الطلبة  تتنمیة  المھارا – 1ب
 مد الجسور بین الطلبة والحضارة االسالمیة  – 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

میدانیة الى المواقع االثریة ذات محاضرات علمیة  معززة بوسائل علمیة ایضاحیة فضال عن الزیارات  ال
 العالقة بالمادة العلمیة للمرحلة الدراسیة 

 طرائق التقییم      
 االمتحانات االختباریة الیومیة  والشھریة  واالمتحان الفصلي 

  
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 مد الجسور بالماضي -1ج
 كشف الوجھ البھي للحضارة العربیة االسالمیة -2ج
 تعزیز ثقھ الطالب بالرث الحضاري  -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 اللوحة 
 المناقشة العلمیة 

 طرائق التقییم    
 االمتحانات الیومیة 

 االمتحانات الشھریة 
 االمتحان الفصلي 

 ف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 التمكن من المادة العلمیة -1د
 مواكبة الوسائل العلمیة الحدیثة  -2د
 االلتحاق بدورات التابعة للتعلیم المستمر في مقر الجامعة لتطویر المھارات الذاتیة -3د
   االعتماد على المصادر ذات العالقة بالمادة العلمیة  -4د
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 البنیة التحتیة  .16

 سالمیة في العراق العمارة العربیة اال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المساجد بغداد واثارھا  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 العمارات العربیة االسالمیة 

 تاریخ فن العمارة 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 مجلة سومر 

 مجلة كلیة اآلداب 
 مجلة االستاذ 

لمراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ ا
.... 

 البحوث العلمیة الحدیثة المنشورة 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .17
   

 تألیف كتاب خاص  عن  عمائر الشام 
 
 
 

 

 

 بنیة المقرر .15

خرجات التعلم م الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مدخل الى العمارة  3 االول 
 العربیة االسالمیة

مبادى اساسیة 
 للموضوع 

یومي  محاضرات 
 وشھري 

اقسام العمارة العربیة  3 الثاني 
 االسالمیة 

العمارة الدینیة 
 والمدنیة والعسكریة 

یومي  محاضرات 
 وشھري

العصر  يالعمارة ف 3 الثالث 
 االموي 

اھم العمائر المشیدة 
 بعد تحریر الشام  

یومي  محاضرات 
 وشھري

اھم العمائر في بالد  3 الرابع 
 الشام  

العمائر الشاخصة في 
 بالد الشام 

یومي  محاضرات 
 وشھري

تطورات التي احدثت  المسجد االموي    3 الخامس 
داخا وخارج الجزیرة 

 لعربیة ا

یومي  محاضرات 
 وشھري

مصطلحات الخاصة  3 السادس 
 بالعمارة 

مصطلحات الخاصة 
 بالعمارة

یومي  محاضرات 
 وشھري

 القصور االمویة   3 السابع 
 

عناصر المسجد 
 العماریة والتخطیطیة 

یومي  محاضرات 
 وشھري

  54الصفحة   
  


	وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
	جـــــهاز الإشـــــراف والتقـــويم العلــمي


