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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 برنامجتحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن ال

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة العربیة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 بكالوریوس لغة عربیة

 البكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 / كورسات سنوي

 /     مد  المعت برنامج االعتماد .6

 تدریب صیفي  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 23/12/2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

 المحافظة على اللغة العربیة بوصفھا لغة القران الكریم وفھم علومھ المختلفة - أ
 

 تنمیة الحس اللغوي واألدبي والنقدي ، وحب االطالع - ب

 ة .معرفة اسالیب اللغة العربی - ت

 فھم النص بصورة صحیحة - ث

 نطق الحروف العربیة بصورتھا الصحیحة . - ج

لنشر الوعي الثقافي واالدبي من خالل دراسة حقائق الرسائل االدبیة العباسیة المكتوبھ واظھار جمالیة  - ح
 الفكرة التي تحویھا

 الضبط اللغة العربیة  كلغةً وكتابةً . - خ
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 لیم والتعلم والتقییمالمطلوبة وطرائق التع برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
     تمكین الطالب من اعتماد أسالیب التفكیر العملي ومواجھة المشكالت.   -1أ
 تنمیة مواھب الطلبة وإذكاء الذائقة األدبیة. -2أ
 االطالع على اراء النحاة في مسائل اللغة ومحاولة تمكین الطلبة االلمام بھا . -3أ
 لطلبة وقدراتھم في الفنون االدبیة من خالل المعرفة المكتسبةتنمیة مواھب ا -4أ
عتماد أسالیب التفكیر المنھجیة التي تتناسب مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة من خالل ما یدرسھ  -5أ

 من علوم القرآن
 تنمیة تفكیر الطالب العلمي المنظم في المحاضرة واالختبار والبحث -6أ
 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 تنمیة الطالب أدبیا وأسلوبیا ولغویا بالمھارات المختلفة. - 1ب 
 تعطي الطالب القدرة على اإللمام بالشعر العربي وطرق تجدیده وتذوقھ. - 2ب 
     قراءة الطلبة البیات االلفیة محاولة بضبطھم القراءة الصحیحة لھا - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 data showطرق العرض باألجھزة المختلفة المتاحة كجھاز  -1
 عرض المادة وتحلیلھا ومناقشتھا وبیان أوجھھا. -2

 طرائق التقییم      
 االختبارات التحریریة. -1
 االختبارات الشفویة وقراءة النصوص أمام األساتذة والطلبة.-2
 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج

 الطالب من غرس تعلم اللغة العربیة وحبھا في نفوس زمالئھ وطالبھ.تمكین  -1ج         
 زیادة تمسكھم بلغتھم من خالل اتقانھا . -2ج
 محاولة معرفة كل مایتعلق بعلوم ھذه اللغة . -3ج

 االبتعاد عن العامیة. -4ج         
 طرائق التعلیم والتعلم     

 إلقاء المحاضرات. -1
 المناقشة. -2
 التقییم طرائق    

 االختبارات التحریریة والشفویة. -1
 أنشطة تعلیمیة متنوعة ( كتابة بحوث، قصائد، نشرات جداریھ ). -2
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 تذوق، اإلبداع )مھارات التفكیر بطرق مختلفة متنوعة ( النقد، ال -1د
 تعلم اللغة الفصحى ومحاولة اتقانھا . -2د
 ضبط واتقان الكتابة الصحیحة -3د
 مراقبة النصوص المترجمة من والى لغتنا العربیة الجمیلة. -4د   

 طرائق التعلیم والتعلم          

ة العربیة واسالیبھا بصورة استخدام الوسائل البسیطة ودمجھا بالحدیثة الیصال اكبر قدر ممكن من قواعد اللغ
 عامة .

 طرائق التقییم          

اختبارات یومیة بمعدل جزئي من وقت المحاضرة لیكن الطالب ملماً بما یُلقى من مادة علمیة خالل وقت 
 المحاضرة

 
 بنیة البرنامج  .11

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

االولى / كورس 
  2 النحو ل ن101 اول

االولى / كورس 
  2 الصرف ل ص102 اول

االولى / كورس 
  2 النثر الجاھلي ل نج103 اول

االولى / كورس 
  2 مفاھیم بالغیة ل مب104 اول

االولى / كورس 
  2 التالوة والحفظ ل تح105 اول

االولى / كورس 
  2 زیةاللغة االنكلی ل لغ106 اول

االولى / كورس 
  2 حقوق االنسان والحریات ل حا107 اول

االولى / كورس 
  2 تاریخ القران ل تق108 اول

االولى / كورس 
  2 النحو ل ن109 ثاني

االولى / كورس 
  2 الصرف ل ص110 ثاني

االولى / كورس 
  2 الشعر الجاھلي ل شع111 ثاني

االولى / كورس 
  2 نيعلم المعا ل عم112 ثاني

االولى / كورس 
  2 علوم قران ل عق113 ثاني
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االولى / كورس 
  2 نصوص ادبیة مترجمة ل نا114 ثاني

االولى / كورس 
 1 1 الحاسوب ل حا115 ثاني

الثاني / كورس 
  2 النحو ل ن216 اول

الثاني / كورس 
  2 الصرف ل ص217 اول

الثاني / كورس 
  2 علم البیان ل عب218 اول

كورس  الثاني /
  2 مفاھیم عروضیة ل فع219 اول

الثاني / كورس 
االدب في عصر صدر  ل اع220 اول

 االسالم
2  

الثاني / كورس 
  2 المعجم العربي ل مع221 اول

الثاني / كورس 
  2 التالوة والحفظ ل تح222 اول

الثاني / كورس 
  2 علم النفس التربوي ل عن223 اول

الثاني/ كورس 
  2 حوالن ل ن224 ثاني

الثاني/ كورس 
  2 الصرف ل ص225 ثاني

الثاني/ كورس 
  2 علم البدیع ل عب226 ثاني

الثاني/ كورس 
  2 االدب في العصر االموي ل اع227 ثاني

الثاني/ كورس 
  2 تقطیع الشعر ل تش228 ثاني

الثاني/ كورس 
  2 الكتاب القدیم ل كق229 ثاني

الثاني/ كورس 
  2 المكتبة ل م230 ثاني

الثاني/ كورس 
 1 1 الحاسوب ل حا231 ثاني

  2 االدب العباسي ل اع332 المرحلة الثالثة
  2 قراءات قرانیة ل قق333 المرحلة الثالثة
  2 فلسفة ومنطق ل فم334 المرحلة الثالثة
  2 علم اللغة ل عغ335 المرحلة الثالثة
  2 لغة انكلیزیة ل لغ336 المرحلة الثالثة

  2 مكتبة ومنھج بحث ل مم337 لثةالمرحلة الثا
  2 ادب اندلسي ل ان338 المرحلة الثالثة
  2 مناھج مفسرین ل مم439 المرحلة الرابعة
  2 تعبیر قراني ل تق440 المرحلة الرابعة
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  2 طرائق ل ط441 المرحلة الرابعة
  2 الحدیث النبوي ل حن442 المرحلة الرابعة
  2 قارنادب م ل ام443 المرحلة الرابعة
  2 لسانیات ل لغ444 المرحلة الرابعة
  2 لغة انكلیزیة ل لغ445 المرحلة الرابعة

 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .12

 اإلسھام في تطویر كفاءة التدریسیین في القسم بما یتالءم وتطور العلوم اإلنسانیة. -1
 توظیف طرق للتدریس حدیثة ومتالئمة مع استیعاب الطلبة . -2
 فد الجامعات والكلیات بخریجین مؤھلین علمیا مع تطبیق البرمجیات.اإلسھام في ر - -3
 السھام في تطویر كفاءة التدریسیین في القسم بما یتالءم وتطور العلوم االنسانیة والتكنلوجیة -4

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

 اسة اإلعدادیة ( العلمي واألدبي )أن یكون المتعلم حاصالً على شھادة الدر -

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 تاریخ الشعر في العصر العباسي د. یوسف خلیف. -1
 تاریخ األدب العباسي في العصر اإلسالمي لبالشر. -2
 الشعر والشعراء في العصر العباسي د. مصطفى الشكعة. -3
 في األدب العباسي د. علي الزبیدي. -4
 األدب العباسي د. محمد مھدي البصیر.في  -5
 تاریخ الشعر العربي د. نجیب البھبیتي. -6
 في أدب العصور المتأخرة د. ناظم رشید. -7
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 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 رنامجمخرجات التعلم المطلوبة من الب 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
   /            /  اساسي الصرف  االول 

 /     / /     /     اساسي النثر الجاھلي 

   /    /    /     / اساسي علم البیان  الثاني

      /   / /    /   اساسي مفاھیم عروضیة 

  /           / /   اساسي فلسفة ومنطق  الثالث

 /   / /   /   / /     اساسي علم اللغة 

   /            /  اساسي مناھج مفسرین  الرابع

                 اساسي تعبیر قراني 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 
 المؤسسة التعلیمیة .1

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / كلیة العلوم االسالمیة

 قسم اللغة  العربیة القسم العلمي / المركز .2

 ي/المرحلة األولـــىالنحو العرب اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي: الفصل األول، والفصل الثاني الفصل / السنة .5

 ) ساعات في األسبوع3( عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 أھداف المقرر: .8

 یمیة.افھام الطلبة بأھمیة النحــو العربــي ودوره في العملیة التعل .1

تعوید الطلبة على التعلیم الحواري القائم على التفكیر واإلبداع الذي یسمح لعقل الطالب باستیعاب المادة  .2
 النحویة على وجـــھ صحیح.

اكساب الطلبة المھارات والقدرات النحویــة التي تمكنھم من تقویم السنتھم من الغلط، وعدم الوقوع في  .3
 اللحن. 

 لنحویــة ودالالتھا، وأسالیب اللغة العربیة المتنوعــــة.اإلحاطة بالمصطلحات ا .4

تعــویـــد الطلبة على دقة المالحظة والتمییز بین الخطأ والصواب فیما یسمعون ویقرؤون، مما یساعدھم  .5
 على فھم النص بصورة صحیحة.

 توسیع مدارك الطلبة وإغناء معلوماتھم وتأھیلھم لمواكبة التطور النحوي. .6
 
 اء جیل مزود بكم معرفي نحـــوي.بن.7

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجاًزا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب       
ھنًا عّما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة، والبد من الربط بینھا وبین تحقیقھا مبر

 وصف البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 األھداف المعرفیة: - أ
 

 استعمال الطالب اللغة استعماالً سلیماً في قراءتھ وكتابتھ. .1
 اطالع الطلبـــة على الكتب النحویة في تراثنـــا القدیــم. .2
 النحو وداللتھ. توضیح مفھوم علم  .3
 آراء العلماء في مسائل النحو المتعددة، ومحاولــة االلمــام بھا. الوقوف على .4
 تقریب المادة النحویة القدیمة للطلبة بما یواكبھا من تطور فكري وثقافي. .5
 تثقیف الطلبة من خالل اطالعھم على بعض المصادر النحویة القدیمة والحدیثة .  .6

 
 األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر:  -ب 

 
 الطالب مھارات التعامل مع مختلف الحاالت التي تتعلق بالموضوعات النحویــة.تدریب   .1

 محاولة الربط بین الفیة ابن مالــك ومفھومھا الشرحـــي. .2

 تطویر ملكة  الطالب النحویــة، وتنمیتھا بصورة سلیمة. .3

 استعمال أكثر من طریقة في التدریس یؤھل الطلبة القدرة على استیعاب المنھج . .4
 

 صیر بالمفاھیم النحــویة المتنوعــــة . التب .5

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 المحاضرات: الطریقة اإللقائیـة. .1

 طریقة المناقشـة. .2

 الطریقة االستقرائیـة. .3

االستعانـة بالتقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل: المواقع  والمكتبات  .4

 ــة.والبرامج اإللكترونیة المتنوعـ

 طرائق التقییم    
 
 االختبارات الیومیة (الشفویــة والتحریـریـة). .1

 االختبارات الشھریة. .2

 إعداد النشرات والجداریات الخاصة بالموضوعات النحویة من قبل الطلبة. .3
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 ج. األھداف الوجدانیة والقیمیة       
 

 تحبیب المادة النحویــة للطلبـــة. .1

 مكن من علوم العربیة.تعریف الطلبة بأكبر قدر م .2

 تمسك الطلبة بلغتھم العربیة بعدھا اللغة األم واالفتخار بھا بین اللغات االخرى.  .3

 عدم نفور الطلبة من لغتھم العربیة وذلك بإیجاد الطرق الصحیحة  لھم  لتلقي المادة النحویــة.  .4

    
 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 المطروح واعطاء األمثلة والشواھد الالزمــة لھا. طریقة القاء المحاضرة ومناقشة الموضوع .1

 المشاركة في ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2

 التطبیق. .3

 طرائق التقییم   
 

 

 االختبارات الیومیة (الشفویـــة والتحریریـــة منھا). .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 البحوث والتقاریر. .3
 

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

 
 

 متابعة ومالحظة اھتمامات الطلبة وال سیما اللغویـــة منھا. .1
 االرتقــاء بمستوى الطلبــة اللغــوي. .2
 اھتمام الطالب األكادیمي بضبط  اللغة السلیمة والصحیحة. .3
من خالل توجیھ طاقاتھم  عبر األنشطة التعلیمیة توفیر الفرص للطلبة للتعبیر عن أفكارھم ومشاعرھم .4

 في البرامج العلمیة النافعة، والدورات التدریبیة المفیدة.
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 بنیة المقرر .11

عدد  األسبوع
 الساعات

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الكالم اصطالحاً،   3 األول
 سموعالمــات اال

محاضرة   الكالم وما یتألف منھ
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

عالمــات الفعــل،  3 الثاني
 وانــواعــھ

محاضرة   الكالم وما یتألف منھ
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

أنـواع االسم وبیان كل  3 الثالث
 منھم

محاضرة   المعـرب والمبني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

 المعرب واقسامھ، 3 الرابع
 وأنـواع اإلعـراب

محاضرة   المعـرب والمبني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اعراب االسماء الستـة،  3 الخامس
واعـراب المثنى وما 

 یلحق بـھ

محاضرة   المعـرب والمبني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

اعراب جمع المذكر  3 السادس
، وما والمؤنث السالمین
 یلحق بھما

محاضرة   المعـرب والمبني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   المعـرب والمبني اعراب االفعال الخمسة 3 السابع
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

معنى المعرفة والنكرة،  3 الثامن
 والضمیر معناه، وأقسامـھ

محاضرة   النكرة والمعرفـــة
 مناقشة

 مياختبار یو
 اختبار شھري

المواضع التي یجوز فیھا  3 التاسع
  وصل الضمیر وفصلھ

محاضرة   النكرة والمعرفـــة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   العــلـــم معنى العلم، واقسـامھ 3 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

اسم االشارة، وأنــواعــھ،  3
 ة في المكانواسم االشار

محاضرة   اسم االشــارة
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الموصـــول الموصول، وأقسامھ 3 الثاني عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الموصـــول صلة الموصول والعائــد 3 الثالث عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

المعـرف بأداة  یف ومعانیھــا(أل) التعر 3 الرابع عشر
 التعــریف

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

إعداد االمتحان للفصل  3
 األول

المعـرف بأداة 
 التعــریف

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة .12

عدد  األسبوع
 الساعات

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

محاضرة   االبتــداء المبتدأ وأقسامھ، وأحوالــھ 3 األول
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   االبتــداء الخبر تعریفھ، وأنواعھ 3 الثاني
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   االبتــداء مسوغات االبتداء بالنكرة 3 الثالث
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تقدیم الخبر على المبتدأ،  3 الرابع
 وأقسامھ من حیث التقدیم

محاضرة   االبتــداء
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   االبتــداء حذف الخبر، وتعدد الخبر  3 الخامس
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الفاظ ھذه األفعال وعملھا  3 السادس
 معانیھاو

محاضرة   كـان واخـواتـھا
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

توسیط خبر كان واخواتھا  3 السابع
بینھا وبین اسمھا، وتقدیم 
خبرھا على الفعل المنفي 

 بأدوات النفي

محاضرة   كـان واخـواتـھا
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

امتناع تقدیم الخبر على  3 الثامن
ان الزائدة (لیس)، وك

 وشروطھا، ومواضع حذفھا

محاضرة   كـان واخـواتـھا
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

(ما) وشروط اعمالھ عمل  3 التاسع
 (لیس)، 

ما والت وإن 
 المشبھات بـ لیس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

حكم المعطوف على  3 العاشر
خبر(ما)، وزیادة (الباء) في 

ا) و (لیس) خبر (م
 وغیرھما

ما والت وإن 
 المشبھات بـ لیس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الحادي 
 عشر

(ال) و(إن) و(الت)  3
 وشروط اعمالھم

ما والت وإن 
 المشبھات بـ لیس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بھا وأقسامھا،  3 الثاني عشر
 وشروط خبرھا

وإن  ما والت
 المشبھات بـ لیس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

(كاد) و(حرى واخلولق)  3 الثالث عشر
و(أوشك) واقتران خبرھم 

 بــ (أن)

ما والت وإن 
 المشبھات بـ لیس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

افعال ھذا الباب من حیث  3 الرابع عشر
التصرف والجمود، 

 أحكامھا النحویة و(عسى) و

ما والت وإن 
 المشبھات بـ لیس

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

الخامس 
 عشر

تھیئة اإلمتحانات   3
النھائیة للفصل 

 الثاني

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

  11الصفحة   
  



 

 هللا بن عقیل العقیلي الھمداني شرح ابن عقیل ، بھاء الدین عبد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

أوضح المسالك على ألفیة ابن مالك البن مالك، والنحو الوافي  ـ المراجع الرئیسیة  (المصادر)2
لعباس حسن ، ومعاني النحو د. فاضل السامرائي، وجامع 

الدروس العربیة لمصطفى الغالییني، والتطبیق النحوي لعبدة 
 الراجحي.

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

 المجالت اللغویــة ذات التخصص(البحوث المنشورة) .
 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 
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لمناھج التعلیمیة المقررة قابلة للتعدیل وتواكب التطور اللغوي الحاصل، كما  یرجى أن یكون أن تكون ا        

ھناك تناسق بین مفردات المنھج وعدد الساعات المقررة على الطالب إذ إن اإلطالة في بعض المناھج قد تسبب 
 للطالب الملل والعزوف عن العملیة التعلیمیة برمتھا.

 ـر.مع جزیل الشكر والتقدیـ
 مدرسة المادة:                                                                                                 

 . م. ُسـرى طاھـر ھـویـن                                                                           
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ة كلیة العلوم االسالمی -بغدادجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة العربیة  / المركز علمي القسم ال .2

 مرحلة اولى –لیزیة جاللغة االن اسم / رمز المقرر .3

  یومي أشكال الحضور المتاحة .4

  نظام فصلي   الفصل / السنة .5

 ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 د اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا تعریف الطلبة بقواع -1

 تمكین الطلبة من اجادة مھارات اللغة االنجلیزیة االربعة ( القراءة والكتابة واالصغاء والكالم) -2

 اكتسابھم مھارات استعابیة وكالمیة في اللغة. -3

 تعریف الطالب باھمیة اللغة االنكلیزیة في الحیات والتواصل مع المجتمعات الغربیة- -4

 تطویر وتحفیز قابلیات الطلبة اتجاة منھج اللغة االنكلیزیة. -5

فر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یو
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم 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
 تعریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا     -1أ
 نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة الثانیة.-2أ
 تعریف الطالب باساسیات اللغة وفھما. -3أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 التفكیر النقدي و التحلیلي - 1ب
 تقویم روح الفریق داخل الصف – 2ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم

 
 طرائق التقییم      

 یرة واختبارات قص امتحانات، واجبات صفیة
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تشجیع الطلبة على طرح االسئلة  -1ج         

 تنمیة مھارات التفكیر النقدي لدى الطلبة  -2ج
 تعزیز وتنمیة الثقة بالنفس لدى الطلبة  -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم
 

 طرائق التقییم    
 واختبارات قصیرة  حانات، واجبات صفیةامت

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

 المھارات الشفویة -1د
 المھارات السمعیة -2د
  

  14الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

 Soars, J. & Soars, L. (2006). New Headway- ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Plus. Beginners. Cambridge: CUP. 

 Soars, J. & Soars, L. (2003). New Headway- (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Plus. Post-Intermediate. Cambridge: CUP. 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تمكین الطلبة من اجادة  2 1
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة 
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم)

Unit One: Hello 

 

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة

واختبارات 
 قصیرة 

 
تمكین الطلبة من اجادة  2 2

لغة مھارات ال
 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 )واالصغاء والكالم

Unit Two: Your 
World  

 

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 3
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

Unit Three: All 
about you  

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 4
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

Unit Four: 
Family and 
friends  

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 بات صفیةواج

واختبارات 
 قصیرة

 
تمكین الطلبة من اجادة  2 5

مھارات اللغة 
 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

Unit Five: The 
way I live  

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 6
 مھارات اللغة

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

Unit Six:  Every 
day  

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

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

-Soars, J. & Soars, L. (2002). New Headway 
Plus. Intermediate. Cambridge: CUP. 

 /https://www. co.uk/tv/mind_your_language ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
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ادة لھا عالقة باختصاص الطالب حیث یركز المنھج  الحالي على تطویر المھارات المنھج بحاجة الى اضافة م 

 اللغویة للطالب دون االختصاص فمثال یمكن اضافة مصطلحات تخصصیة ذات عالقة باختصاص الطالب 
 مدرس المادة
 د.تھاني
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 نموذج وصف المقرر

 بیةقسم اللغة العر –أ.د. مھند محمد صالح عطیھ 

 وصف المقرر

 

 

 یة العلوم االسالمیةكل –جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 اللغة العربیة    / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة االولى – علوم القرآن اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 الكورس الثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة 32 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 العمل على تخریج دفعات من الطلبة لرفد المدارس بمدرسي اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة -1

 إثراء المعرفة اإلنسانیة بالقران الكریم وعلومھ -2

 المحافظة على اللغة العربیة بوصفھا لغة القران الكریم وكذلك فھم علومھ المختلفة -3

 یحة من خالل فھم المنطلقات القرآنیةالعمل على تنویر العقول والتربیة الصح -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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
       تمكین الطالب من اعتماد أسالیب التفكیر العلمي من خالل ما یدرسھ من علوم القران -1أ
 تنمیة مواھب الطلبة وقدراتھم في فھم القران الكریم وعلومھ -2أ
  التوسع في فھم المناھج التي تدرس القران الكریم وعلومھ -3أ
 اكتساب استراتیجیات التعلیم المنظم ذاتیا -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تمكین الطلبة من االلمام بالقران الكریم وفھم علومھ – 1ب 
 یةاكتساب الطلبة مھارات تدریس العلوم الشرع – 2ب 
    تمكین الطلبة من حفظ النصوص القرانیة وتحلیلھا وفق ما تعلمھ من ضوابط – 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 طریقة عرض المادة العلمیة ومناقشتھا -1
 لباألسئلة والواجبات التي یكلف بھا الطا -2

 طرائق التقییم      
 االختبارات التحریریة الیومیة -1
 ن من فھم المادةاألنشطة واألداء والتمك -2
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 أن یعي الطالب اھمیة الدور الذي سوف یقوم بھ عند مزاولتھ لمھنة التدریس -1ج        

 ایصال المعلومة المفیدة الى الطلبة بصورة مبسطة -2ج
  حث الطلبة على االھتمام بالقران الكریم وعلومھ -3ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرة -1
 المناقشة -2
 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة -1
 االنشطة العلمیة المتنوعة -2

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 مھارة البحث العلمي -1د
 یل والعرض والترجیح)مھارة التفكیر بانواعھ المختلفة (التحل -2د
 -3د
    -4د

  18الصفحة   
  



 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

التعریف بالقران وبیان  القران وأسماءه 8 األول
 أسماءه

 مناقشة محاضرة

بیان مفھوم علوم  علوم القران ومصادره 8 الثاني
 قرانال

 اسئلة عامة محاضرة

التعریف بالمكي  المكي والمدني 8 الثالث
 والمدني وضوابطھ

 مناقشة محاضرة

بیان معنى النزول  نزول القران 8 الرابع
 وتنزالت القران

 اسئلة عامة محاضرة

الوقوف على معنى  اسباب النزول 8 الخامس
 سبب النزول وطرقھ

 اختبار یومي محاضرة

یان ظاھرة الوحي ب الوحي 8 السادس
 وانواعھ

 اختبار یومي محاضرة

 اختبار یومي محاضرة مراحل جمع القران  جمع القران 8 السابع
االحرف السبعة  االحرف السبعة 8 الثامن

 وعالقتھا بالعربیة
 اختبار یومي محاضرة

التعرف على مفھوم  الناسخ والمنسوخ 8 التاسع
النسخ وانواعھ 

 وشروطھ

 مياختبار یو محاضرة

بیان مفھوم المحكم  المحكم والمتشابھ 8 العاشر
 والمتشابھ وانواعھ

 اختبار یومي محاضرة

الحادي 
 عشر

 اختبار یومي محاضرة انواع االعجاز وادلتھ اعجاز القران 8

بیان معنى االیة  ترتیب االیات والسور 8 الثاني عشر
 والسورة

 اختبار یومي محاضرة

توضیح االمثال  قراناالمثال في ال 8 الثالث عشر
 القرانیة

 اختبار یومي محاضرة

 اختبار یومي محاضرة انواع القسم  القسم في القران 8 الرابع عشر
الخامس 

 عشر
الترجمة التفسیریة  ترجمة القرآن 8

 والحرفیة
 اختبار یومي محاضرة

 البنیة التحتیة -12

 علوم القران د. غانم قدوري ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مباحث في علوم القران لصبحي الصالح -1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 مناھل العرفان في علوم القران للزرقاني -2

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

 مجلة كلیة العلوم االسالمیة 

  19الصفحة   
  



 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   
االطالع على المصادر العلمیة الموجودة في المكتبات وكذلك االطالع على بعض المواقع االلكترونیة   

 االسالمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع اال
.... 

 موقع كلیة العوم االسالمیة 

  20الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

  وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 العربیة قسم اللغة    / المركز علمي القسم ال .2

 الشعر في العصر الجاھلي/ المرحلة االولى اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات من كل اسبوع 8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 

ي عصر ما قبل االسالم و ان ان یعرف الطالب شیئا من تراث العرب الشعري ف

 .یحفظ شیئا من نتاجھم الفني و ان یعتز بھذا التراث العربي الشعري 

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

 ؛البرنامج.

  21الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 ان یعرف الطالب ما المقصود بالشعر الجاھلي -1أ
 غلة في القدم في العصر الجاھليان یفھم ان للعرب نتاج شعري ممتد الى سنین مو -2أ
 ان یعرف من ھم الشعراء في العصر الجاھلي الذین یعتز بھم العرب . -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
ان یسعى الطالب الى تقدیم عرض  لبعض الشعراء في العصر الجھلي و بعض المعلومات عن  - 1ب

م  و التي حصل  علیھا من خالل التعلم االلكتروني و االنفتاح على بعض حیاتھم و اشھر قصائدھ
 على شبكات االنترنت .  pdfالمصادر الموجودة و المنشورة على صیغة 

 ان یسعى الطالب للكشف عن بعض الخصائص الفنیة التي اتصلت بالشعر الجاھلي  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 

لغرض تقدیم    fccو استعمال برنامج   power pointم اسلوب المحاضرة المدونة على برنامج استخدا
المحاضرة اون الین لطلبة المرحلة االولى في وقت المحاضرة المحدد مسبقا .ثم عمل امتحان یومي  على 

 لمعرفة مقدار استیعاب الطلبة للمحاضرة التي تم تقدیمھا . google class roomمنصة 
 
 

 طرائق التقییم      
یتم تقییم الطلبة على اساس المشاركة الفاعلة في محاضرات االون الین و اجراء االمتحان الیومي و 

 االسبوعي لمعرفة ما تم استیعابھ من المواد المعطاة .
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 ان یحب الطالب تراثنا العربي الجاھلي بفنونھ الشعریة . -1ج
ان یعتز الطالب بأسماء بعض الشعراء  ممن سجل ذكرھم في تاریخ االدب العربي في العصر  -2ج

 الجاھلي 
ان یفھم الطالب ان للعرب نتاجا ثقافیا عظیما ال یقل اھمیتھ عن نتاجات االمم االخرى في العصور  -3ج

 القدیمة .
   -4ج

  

  22الصفحة   
  



 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
و عرض المحاضرة امام جمیع الطلبة بشكل   fccرة اون الین على منصة التعلم استخدام طریقة المحاض

 مباشر.
 

 طرائق التقییم    
 

 google class roomاالمتحان االسبوعي على منصة 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 طویر مھارات الطالب في الحفظ و توسیع ثقافتھ لغرض تأھیلھ معرفیایتم ت-1د
 تطویر مھارات الطالب كمھارة تفسیر الظواھر الفنیة في العصر الجاھلي-2د
تأھیل الطالب معرفیا لغرض ایصالھ الى مستوى یمكن من خاللھ االفادة في تعلیم االجیال الحقا -3د

 الم مادة االدب العربي في عصر ما قبل االس
    -4د

  23الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

 العصر الجاھلي لشوقي ضیف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ي ضیفالعصر الجاھلي لشوق (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 دراسات في الشعر الجاھلي للدكتور  یوسف خلیف

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

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المكتبة الشاملة على شبكة االنترنت

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
تطویر مادة الشعر الجاھلي من خالل اضافة مفردة ( شعراء مدرسة عبید الشعر ) و دراسة كیفیة  یمكن  

صناعة الشعر عندھم بصورة مختصرة و اسھامھم في النتاج الشعري والسیما انھم  یشكلون ظاھرة ھامة في 
یة  و یمكن للطالب العصر الجاھلي لم تقف عندھا مفردات  االدب الجاھلي للمرحلة االولى  بصورة تفصیل
 االستفادة منھا فضال عن دراسة نماذج شعریة مختارة لھم و حفظ بعض من اشعارھم .

 استاذ المادة / م.د. محمود أحمد شاكر غضیب 
 

 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

ان یعرف الطالب  8 االول
المقصود بالشعر 

الجاھلي و نشأة الشعر 
 الجاھلي

الشعر الجاھلي و نشأة 
 الشعر الجاھلي

محاضرة اون 
 الین

االمتحان 
 ياالسبوع

ان یعرف عن  8 الثاني
خصائص الشعر 

 الجاھلي

خصائص الشعر 
 الجاھلي

االمتحان  اون الین
 االسبوعي

ان یعرف عن فنون  8 الثالث
 الشعر الجاھلي

االمتحان  اون الین  فنون الشعر الجاھلي
 االسبوعي

امتحان  الرابع
 شھري

    

ان یعرف شعراء  8 الخامس
 المعلقات

االمتحان  ن اون الی شعراء المعلقات
 االسبوعي

ان یعرف شعراء  8 السادس
 الصعالیك

االمتحان  اون الین الشعراء الصعالیك
 االسبوعي

االمتحان  السابع
الشھر 
 الثاني

    

  24الصفحة   
  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة العربیة    / المركز علمي القسم ال .2

 لى النثر في العصر الجاھلي/ للمرحلة االو اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات من كل اسبوع 8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

ان یعرف الطالب شیئا من النثر الفني في عصر ما قبل االسالم و ان یتعرف على 

 و االمثال العربیة التي قیلت في ذلك العصر .ابرز الخطباء في الجاھلیة و خطبھم 

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

 ؛البرنامج.

  25الصفحة   
  



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 ان یعرف الطالب شیئا من تراث العرب في فن النثر-1أ
 نيان یفھم ان العرب كانت تعرف الكتابة النثریة و لكن بنطاق ضیق ال یتسع الى تدوین النتاج الف-2أ
ان یتعرف الطالب على ابرز الشخصیات من حكماء العرب ممن اعتز العرب بذكرھم مدى  -3أ

 العصور
 -4أ
  -5أ
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

ان یسعى الطالب الى تقدیم عرض  لبعض االمثال و بعض المعلومات عن الخطباء العرب و التي - 1ب
لكتروني و االنفتاح على بعض المصادر الموجودة و المنشورة على حصل  علیھا من خالل التعلم اال

 على شبكات االنترنت .  pdfصیغة 
 ان یسعى الطالب الى الكشف عن بعض الظواھر الفنیة التي اتصلت بالنثر في العصر الجاھلي - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

لغرض تقدیم    fccو استعمال برنامج   power pointبرنامج استخدام اسلوب المحاضرة المدونة على 
المحاضرة اون الین لطلبة المرحلة االولى في وقت المحاضرة المحدد مسبقا .ثم عمل امتحان یومي  على 

 لمعرفة مقدار استیعاب الطلبة للمحاضرة التي تم تقدیمھا . google class roomمنصة 
 

 طرائق التقییم      
 

یم الطلبة على اساس المشاركة الفاعلة في محاضرات االون الین و اجراء االمتحان الیومي و یتم تقی
 االسبوعي لمعرفة ما تم استیعابھ من المواد المعطاة .

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

صایا و ان یحب الطالب تراثنا العربي الجاھلي بفنونھ النثریة من خطابة و امثال و رسائل ادبیة و و-1ج
 حكم عربیة .

ان یعتز الطالب بأسماء بعض الشخصیات العربیة التي خلدھا تاریخ االدب العربي في العصر -2ج
 الجاھلي 

ان یفھم الطالب ان للعرب نتاجا ثقافیا عظیما ال یقل اھمیتھ عن نتاجات االمم االخرى في العصور -3ج
 القدیمة .

 طرائق التعلیم والتعلم     

 .  fccضرة اون الین على منصة طریقة المحا

 طرائق التقییم    
 google class roomاالمتحان االسبوعي و الشھري من خالل منصة 

  26الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة -12

 كتاب العصر الجاھلي لشوقي ضیف  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 العصر الجاھلي لشوقي ضیف . (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 النثر العربي / لشوقي ضیفالفن و مذاھبھ في  

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 افتھ لغرض تأھیلھ معرفیایتم تطویر مھارات الطالب في الحفظ و توسیع ثق -1د
 تطویر مھارات الطالب كمھارة تفسیر الظواھر الفنیة في النثر في العصر الجاھلي -2د
تأھیل الطالب معرفیا لغرض ایصالھ الى مستوى یمكن من خاللھ االفادة في تعلیم االجیال الحقا  -3د

 مادة االدب العربي في عصر ما قبل االسالم
    -4د

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

االسبوع 
 االول

ان یفھم الطالب ما  8
المقصود بالنثر الفني 
 و ما ھي بانواع النثر

المحاضرة  النثر الفني
 اون الین

االمتحان 
الصفي 

 االسبوعي 
ان یعرف المقصود  8 الثاني 

طابة العربیة و بالخ
انواعھا و شرح 
 مفصل لكل نوع

الخطابة و انواعھا في 
 العصر الجاھلي

المحاضرة 
 اون الین

االمتحان 
الصفي 

 االسبوعي

ان یعرف من ھو قس  8 الثالث
بن ساعدة االیادي و 

تقدیم خطبة لھ و 
 دراسة حول الخطبة

قس بن ساعدة االیادي 
 و خطبة لھ

االمتحان  اون الین
 االسبوعي

ان یعرف من ھو اكثم  8 الرابع
بن صیفي و عرض 

خطبة لھ و دراسة 
 للخطبة

اكثم بن صیفي و 
 خطبة لھ

االمتحان  اون الین
 االسبوعي

ان یعرف من ھو  8 الخامس
عمرو بن معدیكرب 

الزبیدي و عرض 
 خطبة لھ

عمرو بن معدیكرب 
 الزبیدي و خطبة لھ

االمتحان  اون الین
 االسبوعي

ما االمثال و ان یعرف  8 السادس
 كیف تقال لدى العرب

االمتحان  اون الین االمثال الجاھلیة
 االسبوعي

    امتحان شھري  السابع

  27الصفحة   
  



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

 مجلة كلیة العلوم االسالمیة

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المكتبة الشاملة على شبكة االنترنت

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   
مكن للطالب ان یتعرف على خطباء عرب اخرین من العصر الجاھلي و ان یتعرف على بعض المصادر ی

العربیة القدیمة التي جمعت خطب العرب في عصر ما قبل االسالم فضال عن الوقوف على بعض الدراسات 
 التي وقفت على النثر في العصر الجاھلي بصورة مختصرة .

 
 مد شاكر غضیباستاذ المادة / م. د. محمود أح
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 علوم االسالمیة كلیة ال -جامعة بغداد المؤسسة التعلیمیة .1

 اللغة العربیة     / المركز علمي القسم ال .2

 مرحلة ثانیة -اللغة االنجلیزیة  اسم / رمز المقرر .3

  یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعتان  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 إعداد ھذا الوصف  تاریخ .7

 أھداف المقرر .8

 تعریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا  .1

 تمكین الطلبة من اجادة مھارات اللغة االنجلیزیة االربعة ( القراءة والكتابة واالصغاء والكالم) .2

 اكتسابھم مھارات استعابیة وكالمیة في اللغة. .3

 میة اللغة االنكلیزیة في الحیات والتواصل مع المجتمعات الغربیةتعریف الطالب باھ- .4

 تطویر وتحفیز قابلیات الطلبة اتجاة منھج اللغة االنكلیزیة. .5

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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج -10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 تعریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا     -1أ
 نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة الثانیة.-2أ
 تعریف الطالب باساسیات اللغة وفھما. -3أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 التفكیر النقدي و التحلیلي - 1ب
 تقویم روح الفریق داخل الصف – 2ب
   
 طرائق التعلیم والتعلم      

 قدیمنقاشات صفیھ، مناظرات، ت

 طرائق التقییم      
 امتحانات، واجبات صفیة

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تشجیع الطلبة على طرح االسئلة  -1ج         
 تنمیة مھارات التفكیر النقدي لدى الطلبة  -2ج
 تعزیز وتنمیة الثقة بالنفس لدى الطلبة  -3ج
  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 ناظرات، تقدیمنقاشات صفیھ، م
 
 

 طرائق التقییم    
 امتحانات، واجبات صفیة

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

 التفكیر النقدي و التحلیلي -1د
 تطویر مھارات الكالم واالستماع -2د
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 البنیة التحتیة -12

 Soars, J. & Soars, L. (2006). New Headway- ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Plus. Pre-Intermediate. Cambridge: CUP.  

 Soars, J. & Soars, L. (2003). New Headway- (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Plus. Beginners. Cambridge: CUP. 

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

-Soars, J. & Soars, L. (2002). New Headway 
Plus. Elementry. Cambridge: CUP. 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

https://www.co.uk/tv/mind_your_language/ 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
لطالب حیث یركز المنھج  الحالي على تطویر المھارات المنھج بحاجة الى اضافة مادة لھا عالقة باختصاص ا

 اللغویة للطالب دون االختصاص فمثال یمكن اضافة مصطلحات تخصصیة ذات عالقة باختصاص الطالب 
 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  لساعاتا األسبوع
 المطلوبة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / أو الموضوع

 
 
 
 
 
 
 

الفصل 
الدراسي 

 الثاني

  1. Unit One: Getting to 
know you. 

2. Unit Two: The way 
we live. 

3. Unit Three: It all went 
wrong.  

4. Unit Four: Let's go 
shopping 

5. Unit Five: What do 
you want to do. 

6. Unit Six: Tell me 
what is it like? 

7. Unit Seven: Fame. 

 محاضرات
 ومناقشة

امتحانات 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 
 

 ةكلیة العلوم االسالمیوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي /  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة  العربیة / المركز علميالقسم ال .2

 النحو العربي/المرحلة الثانیة قرراسم / رمز الم .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ) ساعة في اإلسبوع4( (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7
 :أھداف المقرر .8

 .لعلمي لدى طلبة الدراسات األولیةتنمیة التفكیر ا .1

 . تالفي اللحن وسالمة اللسان من الغلطلبناء جیل من رواد المعرفة  .2

 .والحداثة في التطور النحويمواكبة المؤسسات التعلیمیة  .3

 .لقابلیة الفكریة التحلیلیة لدیهمتطویر أنماط التفكیر لدى طلبة الدراسات األولیة وتنمیة ا .4

 .وتأهیلهم لمواكبة التطور الثقافيتوسیع مدارك الطلبة وٕاغناء معلوماتهم  .5
 ل بروح الفریق الواحد.العم.6

 .الربط بین األنماط التركیبیة وعلة وضعھا لتأھیل الطلبة على التفكیر في معرفة الضوابط . 8

الب متوقعة من الطیوفر وصف المقرر هذا إیجازًا مقتضًیا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال      

والبد من الربط بینها  ،المتاحةا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم عمّ  اتحقیقها مبرهنً 

 وبین وصف البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال-10

 ھداف المعرفیة:األ - ب
 

 اطالع الطالب على كتاب قدیم في النحو العربي. .1
 النحو العربي اإلحاطة بعلم  .2
 .النحو العربي على آراء العلماء في مسائل الوقوف .3
 .المسائل النحویة بالتطور الحاصل في تطویر الفكر النحويربط  .4
 . إبعاد الطلبة عن الجمود الحادث في توصیل المادة النحویة .5

 مقرر:الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 

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

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

 .ومھارات التحلیلتطویر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات  .3

  رفد دوائر الدولة والمؤسسات التربویة واإلعالمیة بالمختصین بالعلوم اإلسالمیة. .4

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 قائیة.الطریقة اإلل .1

 طریقة المناقشة. .2

 الطریقة االستقرائیة. .3

 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم    
 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة. .2

 من قبل الطلبة.العلوم اإلسالمیة  إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات .3

 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة .ج       
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 تنمیة قدرة الحوار والنقد والنقاش بین الطلبة. .1

 تعریف الطلبة بمكانتھم االجتماعیة وإعدادھم كقادة المستقبل. .2

 اإلعداد األمثل للطلبة.   .3

    
 طرائق التعلیم والتعلم 

 
 

 طریقة الطرح وضرب األمثلة وتحلیلھا. .1

 عمل والحلقات النقاشیة.ورش ال .2

 التطبیق. .3

  طرائق التقییم  
 

 

 االختبارات الیومیة. .1

 االختبارات الشھریة.  .2

 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3

 البحوث والتقاریر .4

 
 

 ).يالشخص لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطورالمھارات األخرى االمنقولة (التأھیلیة المھارات العامة و .د     
 

 

 الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة. بناء  .1

 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة. .2

 اھتمام الطالب األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین. .3

 ة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ.االلتزام بأخالقیات المھن .4
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 بنیة المقرر -11

عدد  األسبوع
 الساعات

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

إنَّ وأخواتھا أنواعھا  4 األول
 وأحامھا

 محاضرة  إنَّ وأخواتھا
 مناقشة

 مياختبار یو
 اختبار شھري

ضوابط إنَّ   وأخواتھا  4 الثاني
وأحكام معمول خبر إنَّ 

 واتصال الالم بھا 

محاضرة   إنَّ وأخواتھا
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

أحكام اتصال ما بإن  4 الثالث
 وأخواتھا

محاضرة   إنَّ وأخواتھا
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

وأنَّ  أحكام تخفیف إنَّ  4 الرابع
 وكأنَّ 

محاضرة   إنَّ وأخواتھا
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ال التي لنفي الجنس  4 الخامس
 وأحكامھا

محاضرة   ال النافیة للجنس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

أحكام تكرار ال التي لنفي  4 السادس
الجنس واإلسم المعطوف 

 علیھا

محاضرة   ال النافیة للجنس
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ظنَّ وأخواتھا وأنواعھا  4 السابع
 وأقسامھا

محاضرة   أفعال القلوب
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التعریف باإللغاء    4 الثامن
 والتعلیق وأحكامھا

محاضرة   أفعال القلوب
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

أحكام استعمال القول  4 التاسع
 نَّ وأخواتھااستعمال ظ

محاضرة   أفعال القلوب
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

األفعال المتعدیة إلى ثالثة  4 العاشر
 مفاعیل

محاضرة   أفعال القلوب
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   الفاعل الفاعل وأحكامھ 4 الحادي عشر
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

ھ في تعدد الفاعل التوجی 4 الثاني عشر
 والتخریج لذلك

محاضرة   الفاعل
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

القرائن واستعمالھا في  4 الثالث عشر
الفاعل عند التقدیم 

 والتأخیر

محاضرة   الفاعل
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

محاضرة   نائب الفاعل نائب الفاعل وأحكامھ 4 الرابع عشر
 مناقشة

 ومياختبار ی
 اختبار شھري

إعداد اإلمتحان الفصل  4 الخامس عشر
 األول

محاضرة   نائب الفاعل
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري
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عدد  األسبوع

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

رة  محاض اشتغال العامل  وأنواعھ  أحكامھ 4 األول
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

حكمھ، ودعالمتھ،  4 الثاني
واأللفاظ الالزمة ، وتعدیة 
الفعل الالزم وحكم حذف 

 المفعول بھ

محاضرة   تعدي الفعل ولزومھ
 مناقشة

 اختبار یومي
 اختبار شھري

التعریف بھ واألحكام  4 الثالث
 التي أنیطت بھ

محاضرة   التنازع بالعمل
 مناقشة

 ر یومي اختبا
 اختبار شھري

التعریف بالمطلق لغة  4 الرابع
واصطالحا، ومعرفة 

 حكمھ وعاملھ

محاضرة   المفعول المطلق
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

أنواعھ، واأللفاظ التي  4 الخامس
تنوب عنھ ، وحكم حذف 
 عامل المفعول المطلق 

محاضرة   
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   المفعول ألجلھ التعریف بھ، وبیان حكمھ 4 السادس
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بھ، وبیان  4 السابع
أنواعھ، والمختص 

 والمبھم

محاضرة   المفعول فیھ
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

شرح المتصرف وغیر  4 الثامن
المتصرف، وحكم 

النصب والجر لكل واحد 
 منھا

ة  محاضر 
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   المفعول معھ التعریف بھ وأحكامھ 4 التاسع
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   اإلستثناء التعریف بھ وأحكامھ 4 العاشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة   الحال التعریف بھ وبیان حكمھ 4 الحادي عشر
 مناقشة

 ار یومي اختب
 اختبار شھري

التعریف بصاحب الحال  4 الثاني عشر
وحكمھ، ووحكم تقدم 
الحال على صاحبھ 
 وعاملھ، وبیان عاملھ

محاضرة   
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

التعریف بھ وبیان حكمھ  4 الثالث عشر
 وعاملھ

محاضرة   التمییز
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

محاضرة    نواعھ وحكمھا أ 4 الرابع عشر
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري

تھیئة اإلمتحانات   4 الخامس عشر
 النھائیة للفصل الثاني

محاضرة  
 مناقشة

 اختبار یومي 
 اختبار شھري
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 البنیة التحتیة-12
 

 انيشرح ابن عقيل ، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

كتاب شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، وأوضح المسالك على ألفية  (المصادر) ـ المراجع الرئیسیة 2
ابن مالك، والنحو الوافي لعباس حسن ، ومعان النحو د.فاضل 

السامرائي، وجامع الدروس العربية لمصطفى الغالييني، ونظرية العامل في  
 كتاب العوامل المائة للجرجاني.

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

 مجلة كلية العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد ( جميع أعدادها ) . .1
   النحوطاريح الدكتوراه ضمن تخصص أرسائل الماجستير و  .2

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 . Googleعلى محرك البحث  موقع الباحث العلمي .1

 
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
   

 ) بإضافة بعض األمثلةن الممكن تطویر المقرر الدراسي (النحو العربيم        

وتواكب المتغیرات في  الواضحة والسھلة بأنواعھا التي یستوعبھا الطالبالمعاصرة 

الثانیة من خالل لطلبة المرحلة  لكي یكون ھنالك أدراك علمي واسع العصر الحدیث؛

 .مسیرتھم العلمیة
 

 ولكم فائق الشكر واالمتنان
 

 مدرس المنهج                                                                                           
 م.د.أحمد خالد محمود  . أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

لوم التعلیم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلیة العوزارة  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمیة

 قسم اللغة العربیة     / المركز علمي القسم ال .2

 النحو/المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل األول والثاني الفصل / السنة .5

 ساعة  16 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

  أھداف المقرر .8
 

 لضبط لغةً وكتابة .ا1

 .فھم النص بصورة صحیحة2

 .معرفة أساسیات الموضوعات النحویة المنھجیة3

 .اإلطالع على أسالیب اللغة العربیة4

 

ازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیج
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم 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
 ربط اللغة المتَعلمة بالقدیمة -1أ
 یة من أصول قدیمةإستعمال ماشاع في العرب-2أ
 إطالع الطلبة على بعض مصادر اإلختصاص بالنحو العربي -3أ
 معرفة موضوعات العربیة األساس ومایتفرع منھا من موضوعات نحویة -4أ
 اإلطالع على أراء النحاة القدیمة ومحاولة اإللمام بھا -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 فیة إبن مالك في النحو العربيشرح وتفصیل أل– 1ب
 ذكر أراء النحاة الواردة في ھذه األلفیة – 2ب
 محاولة الربط بین األلفیة ومفھومھا الشرحي  – 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

إستخدام الوسائل البسیطة المعروفة والمتنوعة ثم اإلستفھام عن ماطُرح من المنھج المقرروتكراره إلیصال 
 كبر قدر ممكن من المادة العلمیة ألذھان الطلبة ومحاولة تثبیتھا أ

 طرائق التقییم      
إجراء إختبارات متنوعة بشكل دوري بین فترة وأخرى محاولةً لتواصل الطلبة الدائم بمنھجھم النحوي 

 المقرر
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 العلمیةتعلم التواصل المستمر بین الطالب ومادتھ -1ج
 زیادة تمسكھم بغلتھم من خالل اإلطالع والبحث والتواصل العلمي-2ج
 محاولة معرفة أكبر قدرممكن من علوم العربیة -3ج
 معرفة الطرق الصحیحة المالئمة لمستوى الطلبة لغرض تلقیھم المادة العلمیة بصورتھا الصحیحة  -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

بإیصال المادة المقررة للطلبة ثم طرح أھم أساسیاتھا بعدھا یتم إختبارھم لغرض محاضرات مجدولة تبدأ 
 تواصلھم الدائم مع المادة العلمیة المطروحة خالل المحاضرات الیومیة

 طرائق التقییم    
 إختبارات دوریة بین یومیة وشھریة وبشكل مستمر ومتنوع ، لغرض التواصل الدائم للطلبة مع تلك المادة

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 اإلرتقاء بمستوى الطلبة اللغوي-1د
 ضبط وإتقان الكتابة الصحیحة-2د
 محاولة إتقان اللغة الفصحى-3د
 ضبط نطق الحروف العربیة بصورتھا الصحیحة -4د
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات بوعاألس
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

األول/ 
الكورس 

 األول 

أخوات (إن) وعملھا  4
 وأحوال ھمزتھا 

 محاضرة  إن وأخواتھا 
 مناقشة

 إختبار یومي
 

الم اإلبتداء وخبرإن  4 الثاني
وإقتران ما بھذه 

 األدوات

 ة محاضر إن وأخواتھا
 مناقشة

 إختبار یومي
 

تخفیف ھمزة إن  4 الثالث
المكسورة والمفتوحة 

والفرق بینھما في 
 العمل

 محاضرة  إن وأخواتھا
 مناقشة

 إختبار شھري

عمل (ال) النافیة  4 الرابع
 للجنس وأنواع إسمھا 

 محاضرة ال التي لنفي الجنس
 مناقشة

 إختبار یومي

العطف على إسمھا  4 الخامس
 ر وعدمھعند التكرا

 محاضرة ال التي لنفي الجنس 
 مناقشة

 إختبار شھري

 محاضرة ظن وأخواتھا  ألفاظھا وأنواعھا  4 السادس
 مناقشة

 إختبار یومي

 محاضرة ظن وأخواتھا معانیھا وأمثلة علیھا 4 السابع
 مناقشة

 إختبار شھري

األفعال التي تنصب  4 الثامن 
 ثالثة مفاعیل 

 محاضرة أعلم وأرى
 مناقشة

 إختبار یومي

األفعال المتعدیة  4 التاسع
 لمفعولین بالھمزة

 محاضرة أعلم وأرى
 مناقشة

 إختبار شھري

تعریفھ وحكمھ ولزوم  4 العاشر 
موقعھ بعد الفعل في 

 الجملة 

 محاضرة الفاعل
 مناقشة

 إختبار یومي

الحادي 
 عشر

التقدیم والتأخیر بینھ  4
وبین المفعول في 

 الجملة

 محاضرة الفاعل
 مناقشة

 إختبار شھري

التعریف بنائب الفاعل  4 الثاني عشر 
 وحكمھ اإلعرابي 

 محاضرة النائب عن الفاعل
 مناقشة

 إختبار یومي

وقوعھ موقع الفاعل  4 الثالث عشر
بعد الفعل المبني 

 للمجھول

 محاضرة النائب عن الفاعل
 مناقشة

 إختبار شھري

التعریف بالفعل  4 الرابع عشر
زم المتعدي والال

 وعالمة كل منھما

 محاضرة تعدي الفعل ولزومھ
 مناقشة

 إختبار یومي
 إختبار شھري

الخامس 
 عشر

مراجعة أساسیات  4
الموضوعات 

 المدروسة

التھیئة لإلمتحانات 
 الفصلیة/الفصل األول 

 محاضرة
 مناقشة

إختبارات 
 متنوعة

  40الصفحة   
  



 البنیة التحتیة -12

 شرح إبن عقیل على ألفیة إبن مالك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

األول/ 
الكورس 

 الثاني

تعریف المفعول  4
المطلق وسبب تسمیتھ 

 عملھبذلك و

 محاضرة المفعول المطلق
 مناقشة

 إختبار یومي

األصل بین الفعل  4 الثاني
والمصدر وأنواع 
المفعول المطلق 

 وحذف العامل فیھ 

 محاضرة المفعول المطلق
 مناقشة

 إختبار شھري

تعریف المفعول لھ  4 الثالث
 وحكمھ

 محاضرة المفعول لھ
 مناقشة

 إختبار یومي

 أنواع المفعول لھ 4 الرابع
 وحكم كل نوع

 محاضرة المفعول لھ
 مناقشة

 إختبار شھري

تعریف الظرف  4 الخامس
 وحكمھ والعامل فیھ

 محاضرة المفعول فیھ
 مناقشة

 إختبار یومي

أنواع أسماء الزمان  4 السادس
والمكان وأقسام 
الظرف وإنابة 

 المصدر عنھ

 محاضرة المفعول فیھ
 مناقشة

 إختبار شھري

ل معھ تعریف المفعو 4 السابع
 وبیان العامل فیھ 

 محاضرة  المفعول معھ
 مناقشة

 إختبار یومي

مایكون مفعوالً معھ  4 الثامن
وأضرب اإلسم الواقع 

 بعد الواو

 محاضرة المفعول معھ
 مناقشة

 إختبار شھري

حكم المستثنى وتقدیمھ  4 التاسع
 على المستثنى منھ

 محاضرة اإلستثناء
 مناقشة

 إختبار یومي

ستثناء المفرغ اإل 4 العاشر
وتكرر إال للتوكید 
 واإلستثناء بغیر إال

 محاضرة اإلستثناء
 مناقشة

 إختبار شھري

الحادي 
 عشر 

تعریفھ وكونھ نكرة  4
 وتقدیمھ على صاحبھ

 محاضرة الحال
 مناقشة

 إختبار یومي

تعدد الحال وصاحبھ  4 الثاني عشر 
 وأضربھ وأنواعھ

 محاضرة الحال
 مناقشة

 إختبار شھري

تعریفھ وبیان أنواعھ  4 لث عشر الثا
 وحكمھ

 محاضرة التمییز
 مناقشة

 إختبار یومي

جره بـ(من) وحكم  4 الرابع عشر
 تقدیمھ على العامل فیھ

 محاضرة التمییز
 مناقشة

 إختبار شھري

الخامس 
 عشر

مراجعة أساسیات  4
الموضوعات 

 المدروسة

التھیئة لإلمتحانات 
 الفصلیة/الفصل الثاني

 محاضرة
 ةمناقش

إختبارات 
 متنوعة
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 المصادر النحویة القدیمة والحدیثة (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 المصادر النحویة –ادر اللغویة المص

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المصادر النحویة –المصادر اللغویة 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

محاولة إلمام الطالب بوسائل التواصل العلمیة القدیمة والحدیثة وطرق البحث عنھا لیتمكن الطالب من تناول 
 میة المقررة بطرقھا المختلفة والمتنوعة وصوالً إلكتمالھا لدیھ واإلحاطة بجوانبھا المختلفةالمادة العل
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 نموذج وصف المقرر

 

 /   وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم االسالمیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 اللغة العربیة     / المركز علمي القسم ال .2

 األدب اإلسالمي /المرحلة الثانیة اسم / رمز المقرر .3

  یومي ةأشكال الحضور المتاح .4

 نظام فصلي  الفصل / السنة .5

 ساعة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

  أھداف المقرر .8

 تعریف الطالب باالدب االسالمي مفھومھ وتاریخھ  -1

 تمكین الطلبة من اجادة مھارة االدب االسالمي ( القراءة والحفظ واالستعیاب )  -2

 
 
 
 
 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 تعریف الطلبة بمفھوم االدب االسالمي   -1أ
 تعریف الطلبة بتاریخ االدب االسالمي -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 التفكیر التحلیلي  – 1ب
  التفكیر النقدي – 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 نقاشات صفیة ومناظرات وعرض وتحلیل 

 
 

 طرائق التقییم      
 

 امتحانات وواجبات صفیة ، واختبارات قصیرة 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تشجیع الطلبة على المناقشة  -1ج
 تشجیع الطلبة طرح االسئلة  -2ج
 ت التفكیر النقدي تنمیة مھارا-3ج
 تعزیز وتنمیة الثقة بالنفس   -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 مناقشات صفیة ومناظرات 

 
 طرائق التقییم    
 

 امتحانات صفیة وواجبات صفیة واختبارات قصیرة 
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 البنیة التحتیة -12

 الشعر االسالمي واالموي ، د . یحیى الجبوري   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والتطور الشخصي ). المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیفالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 المھارات الشفویة  -1د
 المھارات اللفظیة  -2د
 المھارات السمعیة  -3د
    -4د

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تمكین الطلبة من فھم  2 1
معنى األدب اإلسالمي 

استیعابا وتحلیال  
 ومناقشة 

 االسالم والشعر 
 الشعراء المخضرمون 

نقاشات صفیة 
 ومناظرات

امتحانات 
واجبات صفیة 

واختبارات 
 قصیرة 

تمكین الطلبة من فھم  2 2
معنى األدب اإلسالمي 

استیعابا وتحلیال 
 ومناقشة

 حسان بن ثابت 
  كعب بن مالك

نقاشات صفیة 
 ومناظرات

امتحانات 
واجبات صفیة 

واختبارات 
 قصیرة

تمكین الطلبة من فھم  2 3
معنى األدب اإلسالمي 

 استیعابا وتحلیال 
 ومناقشة

 عبدهللا بن رواحة
 كعب بن مالك 

 لبید 

نقاشات صفیة 
 ومناظرات

امتحانات 
واجبات صفیة 

واختبارات 
 قصیرة

تمكین الطلبة من فھم  2 4
ألدب اإلسالمي معنى ا

استیعابا وتحلیال 
 ومناقشة

اغراض وموضوعات 
 جدیدیدة في االسالم 

نقاشات صفیة 
 ومناظرات

امتحانات 
واجبات صفیة 

واختبارات 
 قصیرة

تمكین الطلبة من فھم  2 5
معنى األدب اإلسالمي 

 استیعابا وتحلیال 
 ومناقشة

الخطابة في عصر 
صدر االسالم ونموذج 

من خطبة الرسول 
صلى هللا علیھ  محمد
 وسلم 

نقاشات صفیة 
 ومناظرات

امتحانات 
واجبات صفیة 

واختبارات 
 قصیرة

تمكین الطلبة من فھم  2 6
معنى األدب اإلسالمي 

 استیعابا وتحلیال 
 ومناقشة

الكتابة والرسائل في 
 عصر صدر االسالم 

نقاشات صفیة 
  ومناظرات

امتحانات 
واجبات صفیة 

واختبارات 
 قصیرة
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تاریخ األدب العربي ( العصر اإلسالمي ) شوقي ضیف ، كتاب  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 األمالي ، د. ابتسام الصفار 

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

 ابن رشد  –مجلة األستاذ / كلیة التربیة 
 مجلة كلیة اآلداب / جامعة بغداد 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المجالت والدوریات األلكترونیة 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

 لطال األستزادة من المادة العلمیة تكثیف المواد الدراسیة ، لیتسنى على ا
 فتح مختبرات صوتیة للطالب ، لیتدربوا على فن األلقاء ، وضبط القراءة الصحیحة 

 د . تغريد عدنان محمود / قسم اللغة العربية
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم االسالمیة  -بغدادجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة العربیة  / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الثالثة - لیزیة جاللغة االن المقرراسم / رمز  .3

  یومي أشكال الحضور المتاحة .4

  نظام فصلي   الفصل / السنة .5

 ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 تعریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا  .1

 بة من اجادة مھارات اللغة االنجلیزیة االربعة ( القراءة والكتابة واالصغاء والكالم)تمكین الطل .2

 اكتسابھم مھارات استعابیة وكالمیة في اللغة. .3

 تعریف الطالب باھمیة اللغة االنكلیزیة في الحیات والتواصل مع المجتمعات الغربیة- .4

 یزیة.تطویر وتحفیز قابلیات الطلبة اتجاة منھج اللغة االنكل .5

ات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرج
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم 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
 تعریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا     -1أ
 نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة الثانیة.-2أ
 تعریف الطالب باساسیات اللغة وفھما. -3أ

  مقرر.الخاصة بال یةلمھاراتااألھداف   -ب 
 التفكیر النقدي و التحلیلي - 1ب
 تقویم روح الفریق داخل الصف – 2ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم

 
 طرائق التقییم      

 واختبارات قصیرة  امتحانات، واجبات صفیة
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تشجیع الطلبة على طرح االسئلة  -1ج         

 تنمیة مھارات التفكیر النقدي لدى الطلبة  -2ج
 تعزیز وتنمیة الثقة بالنفس لدى الطلبة  -3ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم
 

 طرائق التقییم    
 واختبارات قصیرة  امتحانات، واجبات صفیة

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة والعامة  المھارات -د 

 المھارات الشفویة -1د
 المھارات السمعیة -2د
 التفكیر النقدي و التحلیلي -3د
    تطویر مھارات الكالم واالستماع  -4د
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 بنیة المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

/ أو اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تمكین الطلبة من اجادة  2 1
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة 
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم)

1. Unit One: 
Getting to know 
you. 

 

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة

واختبارات 
 قصیرة 

 

طلبة من اجادة تمكین ال 2 2
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 )واالصغاء والكالم

2. Unit Two: 
The way we live. 

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 3
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
ابة ( القراءة والكت

 واالصغاء والكالم

3. Unit Three: It 
all went wrong.  

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 4
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

4. Unit Four: 
Let's go 
shopping 

 

شات نقا
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 5
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

5. Unit Five: 
What do you 
want to do. 

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة

رات واختبا
 قصیرة

 
تمكین الطلبة من اجادة  2 6

مھارات اللغة 
 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

6. Unit Six: Tell 
me what is it 
like? 

 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
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 البنیة التحتیة  -12

 Soars, J. & Soars, L. (2006). New Headway- مقررة المطلوبة ـ الكتب ال1
Plus. Pre-Intermediate. Cambridge: CUP. 

 Soars, J. & Soars, L. (2003). New Headway- (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Plus. Post-Intermediate. Cambridge: CUP. 

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

-Soars, J. & Soars, L. (2002). New Headway 
Plus. Intermediate. Cambridge: CUP. 

 nd_your_language/https://www. co.uk/tv/mi ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -13
المنھج بحاجة الى اضافة مادة لھا عالقة باختصاص الطالب حیث یركز المنھج  الحالي على تطویر المھارات  

 اللغویة للطالب دون االختصاص فمثال یمكن اضافة مصطلحات تخصصیة ذات عالقة باختصاص الطالب 
  

 مدرس المادة 
 د.تھاني
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https://www.comedy.co.uk/tv/mind_your_language/
https://www.comedy.co.uk/tv/mind_your_language/


 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة العلوم اإلسالمیة لتعلیمیةالمؤسسة ا .1

    اللغة العربیة / المركز علمي القسم ال .2

 الشعر العباسي / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 
المحافظة على اللغة العربیة وآدابھا وفنونھا وإعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العلیا ورفد 

 المؤسسات التربویة والعلمیة المختلفة
 

 

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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج -10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 المعرفة، الفھم / الذوق األدبي. -1أ
 ماد أسالیب التفكیر العملي ومواجھة المشكالت.تمكین الطالب من اعت -2أ
 تنمیة مواھب الطلبة وإذكاء الذائقة األدبیة. -3أ
 تنمیة الوعي وآفاقھ لدى الطلبة في مختلف شؤون الحیاة. -4أ
 اكتساب مھارات التعلم المنتظم آنیا. -5أ
 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 سلوبیا ولغویا بالمھارات المختلفة.تنمیة الطالب أدبیا وأ – 1ب 
 تزوید الطالب إمكانیة تدریس اللغة العربیة / الشعر العربي في المتوسطة واإلعدادیة. – 2ب 
 تعطي الطالب القدرة على اإللمام بالشعر العربي وطرق تجدیده وتذوقھ – 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 حة كجھاز الداتا شو.طرق العرض باألجھزة المختلفة المتا -1
 عرض المادة وتحلیلھا ومناقشتھا وبیان أوجھھا. -2

 
 طرائق التقییم      

 االختبارات التحریریة. -1
 االختبارات الشفویة وقراءة النصوص أمام األساتذة والطلبة.-2
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 توعیة الطالب بالدور الذي سیقوم بھ. -1ج         
 تمكین الطالب من غرس تعلم اللغة العربیة وحبھا في نفوس زمالئھ وطالبھ. -2ج
 االبتعاد عن العامیة. -3ج

  -1جالشعر سمة حضاریة ودیوان العرب ینبغي االفتخار بھ. -4ج        
 طرائق التعلیم والتعلم     

 إلقاء المحاضرات. -
 المناقشة. -2
 طرائق التقییم    
 تحریریة والشفویة.االختبارات ال -1
 أنشطة تعلیمیة متنوعة ( كتابة بحوث، قصائد، نشرات جداریھ ). -2

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 مھارة البحث العلمي -1د
 ق، اإلبداع )مھارات التفكیر بطرق مختلفة متنوعة ( النقد، التذو -2د
 تحلیل النصوص المختلفة. -3د

 مراقبة النصوص المترجمة من والى لغتنا العربیة الجمیلة. -4د         
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 البنیة التحتیة -12

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

اسباب ازدھار  بیان وتعریف 2 1
 اسيالشعر العب

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

االنفتاح على  بیان وتعریف 2 2
 االمم االخرى

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

بالط حكم  بیان وتعریف 2 3
 الشعراء

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

تطور الشعر في  بیان وتعریف 2 4
 العصر العباسي

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

ھور شعر ظ بیان وتعریف 2 5
 الطردیات

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

شعر الھجاء  بیان وتعریف 2 6
 الساخر

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة التغزل بالغلمان بیان وتعریف 2 7
التجدید باالوزان  بیان وتعریف 2 8

 والقوافي
 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

وظھور شضعر  بیان وتعریف 2 9
 الرباعیات

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

المسمط  بیان وتعریف 2 10
،الكان،وكان،الدو

 بیت

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

شعراء العصر  بیان وتعریف 2 11
 العباسي

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة

حیاتھ وخصائص  2 12
 شعرة

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة ابو تمام

حیاتھ وخصائص  2 13
 شعرة

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة البحتري

حیاتھ وخصائص  2 14
 شعرة

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة ابوالعتاھیة

حیاتھ وخصائص  2 15
 شعرة

 تحریري وشفوي محاضرة ومناقشة ابن الرومي
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 لزبیدي.في األدب العباسي د. علي ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تاریخ الشعر في العصر العباسي د. یوسف خلیف. (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 

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

 مجلة المورد، المجالت المحكمة للكلیات اإلنسانیة.

ترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االن
.... 

موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، موقع كلیة العلوم 
 اإلسالمیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   مھارات البحث العلمي المختلفة. -1
 مراقبة النصوص المترجمة من والى اللغة العربیة. -2

 
 

 

 أ.م.د.اركان رحیم جبر
 مدرس المادة                                                                          
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 سالمیةكلیة العلوم اإل المؤسسة التعلیمیة .1

 اللغة العربیة / المركز علمي القسم ال .2

 منھج البحث/ المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعتان (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 إعداد ھذا الوصف تاریخ  .7

 أھداف المقرر .8

 

تھیئة الطلبة لكتابة بحث التخرج وإعداد الكفاءات إلكمال الدراسات العلیا ورفد المؤسسات التربویة 

والتعلیمیة بمدرسین أكفاء وتنمیة الحس اللغوي واألدبي والنقدي والتفاعل مع ثقافات العصر ومعارفھ 

 ا في متطلبات البحث العلمي.وتجارب األمم األخرى والسیم

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
بد من الربط بینھا وبین وصف المتاحة. والالتعلم 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
 المعرفة والفھم وكتابة البحث. -1أ
 تمكین الطلبة من اعتماد االسالیب المختلفة. -2أ
 تنمیة المواھب المختلفة. -3أ
 تنمیة مواھب الطلبة.  -4أ
 عند الطلبة في مختلف جوانب الحیاة.توسیع أفاق الوعي   -5أ
 اكتساب مھارات التعلم المنتظم ذاتیاً. -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تنمیة معارف الطلبة لغویاً وأدبیاً. – 1ب
 اكتساب المھارات. – 2ب
 اكتساب مھارات تدریس اللغة في المدارس المتوسطة واالعدادیة. - 2ب 
 لطالب من اإللمام بقواعد اللغة الثابتة ومواكبة التجدید.تمكین ا – 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 العرض والمناقشة. -1
 العرض عن طریق األجھزة المختلفة. -2

 
 طرائق التقییم      

 االختبارات التحریریة وكتابة بحث. -1
 االختبارات الشفویة وقراءة النصوص وتحقیقھا. -2

 
 والقیمیة األھداف الوجدانیة  -ج

 ان یختبر الطالب القدرة على كتابة البحث والتحقیق. -1ج
 ان یعي أھمیة الدور الذي یقوم بھ في الدراسة وما بعدھا. -2ج
 ان یغرس في مجتمعھ محبة اللغة العربیة ومعارفھا.-3ج
   ان یكتب بحثا على وفق الشروط العلمیة. -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 ة.القاء محاضر -1
 المناقشة. -2

 طرائق التقییم    
 االختبارات التحریریة والشفویة. -1
 أنشطة تعلیمیة متنوعة (كتابة بحث، تحقیق مخطوط، نشرات جداریة). -2

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 للتدریسین.االسھام في تطور الكفاءات  -1د
 االسھام في رفد الجامعات بالمدرسین األكفاء والباحثین الممتازین. -2د
 تحلیل النصوص المختلفة. -3د

 مواكبة النصوص المترجمة والمحققة في العربیة. -4د         
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 البنیة التحتیة -12

 د. أحمد شلبي  كیف تكتب بحثًا او رسالة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبد السالم هارون تحقیق النصوص ونشرها 

 بنیة المقرر-11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

معنى المخطوط، أول  2 1
 نص مكتوب بالعربیة

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

معنى التصنیف، أوائل  2 2
 الكتب المصنفة

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

العرض  تحقیق المخطوطات الورق وأنواعھ 2 3
 ناقشةوالم

االختبار التحریري 
 والشفوي

العرض  تحقیق المخطوطات الوراقون 2 4
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

العرض  تحقیق المخطوطات الخط العربي وأنواعھ 2 5
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

اتخاذ النسخة األم أو  2 6
 وشروطھا األصل

العرض  تحقیق المخطوطات
 شةوالمناق

االختبار التحریري 
 والشفوي

العرض  تحقیق المخطوطات المقابلة بین النسخ  2 7
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

معنى التحقیق، تحقیق  2 8
العنوان واسم المؤلف 

 والمتن

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

معنى التصحیف وامثلتھ  2 9
 یقفي التحق

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

معنى التحریف  وامثلتھ  2 10
 في التحقیق

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

كتب التصحیف  2 11
 والتحریف

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

زیادة والحذف معنى ال 2 12
 وامثلتھ

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

معنى التغییر والتبدیل  2 13
 وامثلتھ

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

االختبار التحریري 
 والشفوي

عالمات الترقیم واثرھا  2 14
 في ضبط النص

العرض  تحقیق المخطوطات
 والمناقشة

تحریري االختبار ال
 والشفوي

 اختبار تحریري 2 15
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 د. أحمد عبد المنعم حسن  أصول البحث العلمي ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 محمد أبو نصارو  محمد عبیدات  منهجیة البحث العلمي

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

 .مجلة الضاد، مجلة المورد

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المكتبة الشاملة، مكتبة اهل البیت ع
 موقع وزارة التعلیم العالي

 سالمیةالعلوم اإل موقع كلیة
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
 مھارات البحث العلمي المختلفة. -1
 مواكبة النصوص المترجمة والمحققة العربیة. -2
 

 مدرس المادة                                                                    
 سالم .ریاض ساجتد                                                                   
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 نموذج وصف المقر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم اإلسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1
 قسم اللغة العربیة / المركز علمي القسم ال .2
 ةثالثالمرحلة ال -النثر العباسي اسم / رمز المقرر .3
 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5
 نظریتانساعتان  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6
 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 تعرف طلبة المرحلة الثالثة  في قسم اللغة العربیة على مادة النثر في العصر .1

 العباسي وأھم الفنون التي تنتسب إلیھ. والوقوف على النماذج النثریة التي تنتسب .2

 غي واإلبالغي لھا فيلكل فن نثري ومحاولة تذوقھا عن طریق التحلیل البال .3

 محاولة للوقوف على أسار جمالیة النصوص النثریة. .4

 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
ینھا وبین وصف المتاحة. والبد من الربط بالتعلم 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

 .     الفني النثر معرفة   -1أ
 لفنون التي تنتسب إلیھ.معرفة ا  -2أ
 الوقوف على الفروق بین النثر والشعر -3أ
 ھمیة النثر في الثقافة األدبیة العربیة.بیان أ  -4أ
 الفروق بین النثر العلمي والنثر الفني موضوع دراستنا إدراك   -5أ
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تنوع االفكار - 1ب
 طرح االفكار الجدیدة  - 2ب
 ربط الواقع المعاصر بالماضي  - 3ب
 العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیرتدریب العقل على التحلیل   -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      
 الطریقة اإللقائیة. .1
 طریقة المناقشة. .2
 الطریقة االستقرائیة. .3
 استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة مثل المكتبات والبرامج االلكترونیة. .4

 طرائق التقییم      
 تبارات الیومیة.االخ .4
 االختبارات الشھریة. .5

 إعداد النشرات والجداریات الخاصة بموضوعات العلوم اإلسالمیة من قبل الطلبة..3          
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 زرع القیم المعرفیة في المادة 1ج
 اخذ القیم الخلقیة -2ج
 معرفة االھداف العامة  -3ج
 . یشار الیھا عبر التاریخ اختار النماذج التي  -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 الحوار، النقد والنقاش بین الطلبة. .1
 ورش العمل والحلقات النقاشیة. .2
 استعمال السبورة و الداتاشو.  .3
 طرائق التقییم    
 االختبارات الیومیة. .1
 االختبارات الشھریة. .2
 الحلقات النقاشیة من قبل الطلبة. .3
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة امة والع المھارات -د 
 بناء الشخصیة القیادیة للطالب األكادیمي وإعداده كمربي لألجیال القادمة.  .1
 تعریف الطالب بأھمیة الوقت حیث ان عملیة التعلیم ما ھي إال تقیید المنھج بأوقات محددة.    .2
 األكادیمي بمظھره ونظافتھ لھ األثر األكبر في نفوس طلبتھ المستقبلیین.  اھتمام الطالب .3
  االلتزام بأخالقیات المھنة والتعریف بھا تؤھل الطلبة للقیام بواجبھم التربوي على أحسن وجھ. .4
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 بنیة المقرر_ 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو  اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف مفھوم النثر الفني  النثر الفني 2 األول
 وفروقھ من النثر العادي

االختبارات  محاضرة ومناقشة
 الیومیة

عرض ضوابط النثر  النثر الفني         2 الثاني
 الفني

االختبارات  محاضرة ومناقشة
 الیومیة

االختبارات  رة ومناقشةمحاض تعریف بفنون النثر الفني  الفنون النثریة 2 الثالث
 الیومیة

برسائل النثر تعریف  دبیةالرسائل األ 2 الرابع
 الفنیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة مفھومھا وخصائصھا الرسائل الدیوانیة 2 الخامس
 الیومیة

االختبارات  شةمحاضرة ومناق   ھاعرض وتحلیل نماذج الرسائل الدیوانیة 2 السادس
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة مفھومھا وخصائصھا الرسائل اإلخوانیة 2 السابع
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة عرض وتحلیل نماذجھا الرسائل اإلخوانیة 2 الثامن
 الیومیة

تعریفھا وبیان  الخطابة 2 التاسع
 خصائصھا

االختبارات  محاضرة ومناقشة
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة نماذج منھاوتعریفھا  الخطبة الدینیة 2 العاشر
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة تعریفھا ونماذج منھا الخطبة السیاسیة 2 الحادي عشر
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة مفھومھا ونماذج منھا التوقیعات 2 الثاني عشر
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة تعریفھا خصائصھا لمقاماتا 2 الرابع عشر
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة أعالمھا نماذج منھا المقامات  2 الخامس عشر
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة بیان مفھومھا وتطبیقاتھا القصص المدونة 2 السادس عشر
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة ماذج لھتعریفة ون أدب الرحالت 2 السابع عشر
 الیومیة

خصائصھ تعریفھ و النثر الفني المترجم 2 الثامن عشر
 ونماذجھ

االختبارات  محاضرة ومناقشة
 الیومیة

االختبارات  محاضرة ومناقشة حیاتھ وخصائص نثره التوحیدي 2 التاسع عشر
 الیومیة

االختبارات  ومناقشة محاضرة حیاتھ وخصائص أسلوبھ ابن المقفع 2 العشرون
 الیومیة

الحادي 
 والعشرون

االختبارات  محاضرة ومناقشة دراسة آثاره النثریة ابن المقفع 2
 الیومیة

الثالث 
 والعشرون

االختبارات  محاضرة ومناقشة حیاتھ وأسلوبھ الفني الجاحظ 2
 الیومیة

الرابع 
 والعشرون

تبارات االخ محاضرة ومناقشة دراسة كتاب الحیوان الجاحظ 2
 الیومیة

السادس 
 والعشرون

االختبارات  محاضرة ومناقشة حیاتھ و خصائص  نثره ابن الزیات 2
 الیومیة
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 البنیة التحتیة -12

 األدب العربي بالشیر، وفي األدب العباسي ناظم رشید ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 النثر الفني في القرن الرابع زكي مبارك (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 األدب العباسي  محمد مهدي البصیر في
 األدب الصغیر واألدب الكبیر البن المقفع

 البیان والتبیین للجاحظ
 . رسالة الغفران ألبي العالء المعري

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

 میع أعدادهما ).مجلتا األستاذ و اآلداب / جامعة بغداد ( ج
رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه ضمن تخصص النثر 

 العربي  
ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 

.... 
 . Googleموقع الباحث العلمي على محرك البحث 

 و موقع مكتبة النور  والمكتبة الوقفیة. 

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
البحث في مصادر النثر العباسي التي درست  ات الحدیثة التي تتناول النثر العباسي، واالطالع على الدراس 

 .  واالطالع على ما موجود منھا في الشبكة العنكبوتیة. فنونومحاولة التوسع في بعض تلك ال
 

 لمادةمدرس ا                                                                                    
 . م. د صفاء عبد اهللا برهانأ 

 

 

 

 

السابع 
 والعشرون

االختبارات  محاضرة ومناقشة حیاتھ وأسلوبھ ونثره المعري 2
 الیومیة

الثامن 
 والعشرون

االختبارات  محاضرة ومناقشة نثرهخصائص حیاتھ  ابن العمید 2
 میةالیو

االختبارات  محاضرة ومناقشة حیاتھ وأسلوبھ ونثره القاضي الفاضل 2 الثالثون
 الیومیة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد / كلية العلوم  المؤسسة التعلیمیة .1
 اإلسالمية

 اللغة العربیة / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الثالثة-االدب األندلسي اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 3 (الكلي)الدراسیة عدد الساعات  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

  أھداف المقرر .8

 ندلسيمفهوم االدب األ ـ معرفة دقيقة عن 1
 ندلسيـ معرفة العصور االدبية لألدب األ2

 ـ معرفة اشهر شعراء العصور االدبية  3    
 عصوره التاريخية ـ معرفة النثر االندلسي عبر 4
 شيحـ معرفة فن التو ـ5
 ـ المقارنة بين شعراء المشرق العربي واالندلسيين6

 ـ تأثير االدب االندلسي في االدب االوربية7ـ

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
وصف  المتاحة. والبد من الربط بینھا وبینالتعلم 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
 اطالع الطالب على العصور االدبیة المختلفة لألدب االندلسي .-1أ
 دلس .بیان أشھر علماء االن -2أ
 معرفة التوقیتات للعصور -3أ
 حفظ النصوص االدبیة المختلفة  -4أ
 بیان التأثیر والتأثر بین االدب  المشرقي واالدب االندلسي. -5أ
 بیان أشھر شعراء العصور االدبیة  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تنوع االفكار  – 1ب
 طرح االفكار الجدیدة  – 2ب
 وبط الواقع المعاصر بالماضير – 3ب
 التفنن في عرض المقررات    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 ـ الطریقة اإللقائیة1
 ـ طریقة المناقشة 2
 ـ الطریقة االستقرائیة 3
 ـ استخدام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة كالمكتبات والبرامج االلكترونیة 4

 التقییم طرائق      
 االختبارات الشھریة والیومیة .

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 زرع القیم المعرفیة في المادة -1ج
 اخذ القیم الخلقیة -2ج
 معرفة االھداف العامة  -3ج
 اختار النماذج التي یشار الیھا عبر التاریخ  -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 م السبورة ، عرض النصوص الشعریة على جھاز الداتاشوبعرض الصور الشعریة واستخدا

 طرائق التقییم    
 ـ  االختبارات  الیومیة 1
 ـ االختبارات الشھریة 2
 النقاشیة ـ الحلقات3
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 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات –د 
 ب ومستواه العلمي معرفة الطال -1د
 معرفة دراجاتھ في االختبارات الیومیة والشھریة -2د
 المشاركة الفعالة للطالب في النشاطات الیومیة -3د
 المشاركة الفعالة للطالب في النشاطات للكلیة   -4د

 بنیة المقرر-11

 
 
 
 

مخرجات التعلم  الساعات
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

 ریقة التقییمط

تعریف الطالب  3 1
 باألدب االندلسي

شرح  اشھر شعراء العصر
 المفردات

االختبارات 
 الیومیة

دراسة الشاعر حسام  3 2
 بن ضرار

التعرف عن  شعراء عصر الوالة
النصوص 

 الشعریة

االختبارات 
 الشفویة

الشاعر الحاكم عبد  3 3
 الرحمن الداخل

نصوص  شعراء عصر االمارة
 الشاعر

الختبارات ا
 الیومیة

دراسة كتاب العقد  3 4
 الفرید

التعریف  عصر االمارة
بأبواب 
 الكتاب

الشرح 
 والسؤال

دراسة الشاعر ابن  3 5
 دراج القسطلي

دراسة قصة  عصر الخالفة
التوابع 
 والزوابع

 االختبارات 

دراسة حیاة  عصر الطوائف الشاعر ابن زیدون 3 6
الشاعر 

ونصوصھ 
 الشعریة

ات االختبار
 الشفویة

دراسة  اشھر شعرائھ دراسة شعر الطبیعة 3 7
 النصوص

العرض 
 والسؤال

دراسة شعر رثاء  3 8
 المدن االندلسیة 

تشریح  اشھر شعرائھ
 النص

شرح المفردات 
 المبھمة

دراسة الشاعر المعتمد  3 9
 بن عباد

عصر الطوائف 
 والمرابطین

دراسة اھم 
قصائده 

المشھورة 
 في االسر

 اتشرح المفرد

دراسة شعر ابن  3 10
 حمدیس

شعر الخمر  عصر المرابطین
 والطبیعة

ربط الطبیعة 
 والخمر

دراسة شعر الشاعر  3 11
لسان الدین بن 

 الخطیب

عصر دولة بني 
 االحمر

شعر المدیح 
 عند الخلفاء

 المدیح 
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 البنیة التحتیة -12

 الكتب المنھجیة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الكتب المعتمدة  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 .مجلة الضاد، مجلة المورد

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 المكتبة الشاملة، مكتبة اهل البیت ع
 موقع وزارة التعلیم العالي

 سالمیةة العلوم اإلموقع كلی
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

عة قرون مقررة  للمرحلة دراسة مصادر االدب االندلسي ، واالطالع على اغلب مراجعھ، وتقلیل المفردات لتس
 الثالثة .

 ولكم منا فائق الشكر واالمتنان
 

 مدرس المنھج
 أ.م. د. زیاد طارق جاسم

 
 
 
 

 

 

دراسة المظاھر  3 12
 الثقافیة 

 تفاصیل ذلك شرحھا  اھم المظاھر الثقافیة

الرسائل  دراسة 3 13
 وانواعھا 

حفظ  اھم الرسائل
 النصوص

 اختبار

حفظ  اھمھا رسائل ابن الخصال  3 14
 النصوص

 شرحھا

بان  التعریف بالمؤلف  اھم المصادر االندلسیة  3 15
 المحققات

 بیان أھمیتھا
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

 

 وم االسالمیة كلیة العل -بغدادجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة العربیة  / المركز علمي القسم ال .2

 المرحلة الرابعة –لیزیة جاللغة االن اسم / رمز المقرر .3

  یومي أشكال الحضور المتاحة .4

  نظام سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 60 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

  23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 

 عریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا ت .1

 تمكین الطلبة من اجادة مھارات اللغة االنجلیزیة االربعة ( القراءة والكتابة واالصغاء والكالم) .2

 اكتسابھم مھارات استعابیة وكالمیة في اللغة. .3

 مجتمعات الغربیةتعریف الطالب باھمیة اللغة االنكلیزیة في الحیات والتواصل مع ال- .4

 تطویر وتحفیز قابلیات الطلبة اتجاة منھج اللغة االنكلیزیة .5

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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ - ج
 تعریف الطلبة بقواعد اللغة االنجلیزیة وتراكیبھا ومفرداتھا     -1أ
 الثانیة. نشر روح التعلم الجماعي واھمیتھ في تعلم اللغة-2أ
 تعریف الطالب باساسیات اللغة وفھما. -3أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 التفكیر النقدي و التحلیلي - 1ب
 تقویم روح الفریق داخل الصف – 2ب
   
 طرائق التعلیم والتعلم      

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم
 

 طرائق التقییم      
 واختبارات قصیرة  فیةامتحانات، واجبات ص

 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 تشجیع الطلبة على طرح االسئلة  -1ج         

 تنمیة مھارات التفكیر النقدي لدى الطلبة  -2ج
 تعزیز وتنمیة الثقة بالنفس لدى الطلبة  -3ج
 

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 نقاشات صفیھ، مناظرات، تقدیم
 

 لتقییم طرائق ا   
 
 

 واختبارات قصیرة امتحانات، واجبات صفیة
 

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات –د 

 المھارات الشفویة -1د
 المھارات السمعیة -2د
 تطویر مھارات الكالم واالستماع -3د
   لیليالتفكیر النقدي و التح   -4د
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 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تمكین الطلبة من اجادة  2 1
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة 
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم)

Getting on 
together  

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة

واختبارات 
 قصیرة 

 
تمكین الطلبة من اجادة  2 2

مھارات اللغة 
 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 )واالصغاء والكالم

Going to 
extremes 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 3
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

No place like 
home 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 4
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

Nothing but the 
truth. 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 5
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

Making it big  نقاشات
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 صیرةق
 

تمكین الطلبة من اجادة  2 6
مھارات اللغة 

 االنجلیزیة االربعة
( القراءة والكتابة 
 واالصغاء والكالم

An eye for the 
future 

نقاشات 
صفیھ، 

مناظرات، 
 تقدیم

 

امتحانات، 
 واجبات صفیة
واختبارات 

 قصیرة
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 البنیة التحتیة -12

 Soars, J. & Soars, L. (2006). New Headway- ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Plus. Post-Intermediate. Cambridge: CUP. 

 Soars, J. & Soars, L. (2003). New Headway- (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Plus: Pre-Intermediate. Cambridge: CUP. 

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

-Soars, J. & Soars, L. (2003). New Headway 
Plus: Pre-Intermediate. Cambridge: CUP. 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع كلیة العلوم االسالمیة

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

صاص الطالب حیث یركز المنھج  الحالي على تطویر المھارات المنھج بحاجة الى اضافة مادة لھا عالقة باخت
 اللغویة للطالب دون االختصاص فمثال یمكن اضافة مصطلحات تخصصیة ذات عالقة باختصاص الطالب 

 
 مدرس المادة
 د.تھاني
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلیة العلوم االسالمیة المؤسسة التعلیمیة .1

 اللغة العربیة    / المركز علمي القسم ال .2

 لنقد االدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات/المرحلة الرابعةفي ا اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ) ست سات اسبوعیاً 6(  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 اهج النقد االدبي الحدیث اثراء معرفة الطالب بعلوم اللغة العربیة وادبها والسیما من -1
 توعیة الطالب بضرورة المحافظة على سالمة اللغة العربیة والتكلم في نقاشاتهم ومحاورتهم -2
 تطویر مهارات الطالب النقدیة وذلك بوساطة التطبیقات النقدیة لنماذج شعریة ونثریة مختارة. -3
 هتمام بتحلیل النصوص االدبیة.التعاون مع بقیة اساتیذ قسم اللغة العربیة وتذكیرهم بضرورة اال -4
تكلیف الطالب بتقاریر وبحوث تخص النقد االدبي الحدیث حتى تزداد امكاناتهم النقدیة تجاه النص  -5

 االدبي.
تهیئة الخریجین الممیزین حتى یكون كوادر تدریسیة فاعلة في مدارسهم ،وكذلك نخب علمیة تكمل  -6

 الدراسات العلیا.
حدیث تتطلب من الطالب ضرورة االلمام بعلوم اللغة العربیة االخرى بوصفها ان مادة النقد االدبي ال -7

 ادوات مساعدة في تحلیل النصوص االدبیة الشعریة والنثریة.

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم 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

 قاتھ النقدیة.ان یتمكن الطالب من اعتماد اساسیات كل منھج نقدي في تطبی -1أ
 ضرورة اعتماد المنھج المناسب للنص االدبي المختار وعدم تحمیل ما ال یتناسب معھا. -2أ
 تنمیة قدرات الطالب النقدیة التنظیریة والتطبیقیة  بكثرة االطالع على الدراسات النقدیة التطبیقیة -3أ
 اً.تنمیة تفكیر الطالب وتنظیمھ بما یجعل منھ باحثا ومدرساً ناجح -4أ
 اكساب الطالب استراتیجیات التعلم المنظم بوساطة اطالعھ على احدث الدراسات. -5أ
 تكلیف الطالب ببحوث مختصة بمناھج النقد االدبي حتى ینتفع منھا في تطبیقاتھ النقدیة القادمة. -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 اطة التطبیق لنماذج شعریة ونثریةان یُنمي الطالب مھاراتھ النقدیة بوس - 1ب 
ان یكتسب الطالب مھارات تدریس اللغة العربیة وذلك باالطالع على طرائق تدریس اللغة  - 2ب 

 العربیة.
ان یتواصل الطالب مع الحداثة المستمرة في مناھج النقدي الحدیث واالطالع على اخر   - 3ب 

      الدراسات.
 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة العرض على الداتا شو. -1
 طریقة عرض المادة والمناقشة العلمیة -2

 طرائق التقییم      
 االختبارات التحریریة. -1
االختبارات الیومیة ومراعاة االنشطة الیومیة التي تُظھر االداء اللغوي السلیم لدى الطالب وثقافتھ  -2

 النقدیة.
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 ان یعي الطالب اھمیة الدور الذي سیقوم بھ بوصفھ باحثا وناقداً ومدرساً. -1ج         
 ان یُدرك اھمیة التواصل مع التراث العربي القدیم بوصفھ المرتكز االساس لمستقبلھ النقدي. -2ج
ان الطالب بوصفھ باحثا وناقدا یجب ان یلتزم الفصحى في حدیثھ وان یراعي اساسیات اللغة  -3ج
 ربیة في تطبیقاتھ النقدیة.الع
  ان یواكب التطور والتجدید في مناھج النقد االدبي الحدیث ألنھا من ضروریات الناقد المنھجي. -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرة التي تعتمد النقاش المثمر.
 طرائق التقییم    
 االختبارات التحریریة والشفھیة. -
وعة ( كتابة البحوث المتخصصة بالدراسات النقدیة التي تھتم بالنصوص الشعریة انشطة تعلیمیة متن -

 والنثریة، وكذلك اقامة المھرجانات الشعریة)
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 مھارة البحث العلمي. -1د
 ر  الذي یستند الى اساسیات المناھج النقدیة التي تُعطي لكل نص خصوصیتھ.مھارة التفكی -2د
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 بنیة المقرر-11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 محاضرة، المصطلحات النقدیة المصطلحات النقدیة 6 االول
 مناقشة

اختبار یومي، 
 ر شھرياختبا

 محاضرة، مفھوم الفن مفھوم الفن 6 الثاني
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، مفھوم الجمال مفھوم الجمال 6 الثالث
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، مفھوم األدب مفھوم األدب 6 الرابع
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، األسلوب لغة واصطالحاً  حاً األسلوب لغة واصطال 6 الخامس
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، عالقة األدب بالمجتمع عالقة األدب بالمجتمع 6 السادس
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، نظریة الفن للمجتمع نظریة الفن للمجتمع 6 السابع
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، نظریة الفن للفن نظریة الفن للفن 6 الثامن
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، المذاھب األدبیة المذاھب األدبیة 6 التاسع
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، الكالسیكیة الكالسیكیة 6 العاشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، مانسیةالرو الرومانسیة 6 الحادي عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، الواقعیة الواقعیة 6 الثاني عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، الرمزیة الرمزیة 6 الثالث عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، السریالیة السریالیة 6 الرابع عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 ر شھرياختبا

المذاھب األدبیة في األدب  6 الخامس عشر
 العربي

المذاھب األدبیة في األدب 
 العربي

 محاضرة،
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، النقد وشروط الناقد معنى النقد وشروط الناقد 6 السادس عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، النقد وصالتھ   أھمیة النقد وصالتھ  6 السابع عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، مھمة الناقد مھمة الناقد 6 الثامن عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، الشعر والنثر الشعر والنثر 6 التاسع عشر
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 رة،محاض الشعر الغنائي الشعر الغنائي 6 العشرون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

الحادي 
 والعشرون

 محاضرة، الشعر الملحمي الشعر الملحمي 6
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، الشعر التمثیلي الشعر التمثیلي 6 الثاني والعشرون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

اختبار یومي،  محاضرة، لیميالشعر التع الشعر التعلیمي 6 الثالث والعشرون
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 ة البنیة التحتی-12

في النقد األدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات ،الدكتور فائق  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مصطفى والدكتور عبدالرضا علي

  (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

كتور میجان الرویلي ،والدكتور سعد دلیل الناقد األدبي الد
 البازعي، والنقد األدبي أصولھ ومناھجھ للسید قطب

 مجلة فصول في النقد المصریة بجمیع اعدادھا.

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 Googleموقع الباحث العلمي على حمرك البحث 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي -13
   

ت  الطالب النقدیة وقدراتھ حتى یتمكن من تحلیل النصوص االدبیة (الشعریة والنثریة) بطریقة تطویر مھارا
صحیحة وھذا یتطلب منھ الماما دقیقا لعلوم اللغة العربیة وآدابھا فھذه العلوم ھي وسیلتھ واداتھ في ھذا التحلیل 

 النقدیة.
 

 مدرس المادة                                                                            
 أ.د. عبدالرحمن مرضي عالوي                                                                  

 
 

 

 اختبار شھري مناقشة
 محاضرة، أنواع النثر ـ القصة أنواع النثر ـ القصة 6 الرابع والعشرون

 مناقشة
اختبار یومي، 
 اختبار شھري

الخامس 
 والعشرون

 محاضرة، المسرحیة المسرحیة 6
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

السادس 
 والعشرون

 محاضرة، المقالة المقالة 6
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، المنھج التأریخي المناھج النقدیة ـ التأریخي 6 السابع والعشرون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، المنھج التأثري المنھج التأثري 6 الثامن والعشرون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، المنھج النفسي النفسي المنھج 6 التاسع والعشرون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، المنھج االجتماعي المنھج االجتماعي 6 الثالثون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري

 محاضرة، المنھج البنیوي المنھج البنیوي 6 الحادي والثالثون
 مناقشة

اختبار یومي، 
 اختبار شھري
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

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

 قسم اللغة العربیة    القسم العلمي  / المركز .2

 ، المرحلة الرابعةالنحو  اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعات اسبوعیا 3 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
 

لمؤسسات لمحافظة على سالمة اللغة العربیة وتھیئة الخریجین وإعداد الكفاءات لمواصلة الدراسات العلیا ورفد ا

التربویة والتعلیمیة لمدرسین اكفاء وتنمیة الحس اللغوي واالدبي والنقدي والتفاعل مع ثقافات ومعارف العصر 

 وتجارب االمم االخرى في ھذا الجانب االنساني الن اللغة سمة حضاریة.

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

 البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم-10

 األھداف المعرفیة   -أ
 المعرفة والفھم.       -1أ
 تمكین الطالب من اعتماد اسالیب التفكیر العلمي في مواجھة المشكالت. -2أ
 اعتماد اسالیب التفكیر المنھجیة.  -3أ
 تنمیة مواھب الطلبة. -4أ
 تنمیة آفاق الوعي عند الطلبة في مختلف جوانب الحیاة. -5أ
 اكتساب المھارات في التعلیم المنظم ذاتیاً. -6أ

 ألھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر. ا  -ب 
 تنمیة الطالب لغویاً وادبیاً بالمھارات المختلفة. – 1ب 
 اكتساب الطالب مھارات تدریس اللغة في المتوسطة واالعدادیة. – 2ب 
 تمكین الطالب من االلمام بقواعد اللغة الثابتة ومواكبة التجدید.       - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة العرض باالجھزة المختلفة ومنھا الداتاشو. -1
 طریقة عرض المادة والمناقشة. -2
 

 طرائق التقییم      
 االختبارات التحریریة. -1
 االختبارات الشفویة وقراءة النصوص. -2
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 على الطالب ان یعي اھمیة الدور الذي سوف یقوم بھ. -1ج         

 كن الطالب من غرس محبة اللغة العربیة في نفوس زمالئھ.ان یتم -2ج
 االبتعاد عن العامیة. -3ج

 اللغة سمة حضاریة ویجب ان یفخر بلغتھ. -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 طریقة العرض باالجھزة المختلفة ومنھا الداتاشو. -1
 طریقة عرض المادة والمناقشة. -2

 
 طرائق التقییم    

 تحریریة.االختبارات ال .1
 االختبارات الشفویة وقراءة النصوص. .2

 المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 مھارة البحث العلمي. -1د
 مھارات التفكیر بأنواعھ المختلفة (النقد واالبداع). -2د
 تحلیل النصوص المختلفة. -3د

 مواكبة النصوص المترجمة من وإلى لغتنا الجمیلة. -4د   
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 البنیة التحتیة -12

 الكشرح ابن عقیل على الفیة ابن م ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

كتاب سیبویھ ، المقتضب للمبرد ، جامع الدروس العربیة  ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2
 للغالیني ، النحو الوافي لعباس حسن ، التطبیق النحوي

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

 مجلة الضاد ، مجلة المورد

المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ب ـ 
.... 

 /http://mohesr.gov.iq/arموقع وزارة التعلیم العالي: 
موقع كلیة العلوم االسالمیة: 

http://cois.uobaghdad.edu.iq/ 

 
 مقرر الدراسي خطة تطویر ال-13

 مھارات البحث العلمي المختلفة. -1
 مواكبة النصوص المترجمة من والى اللغة العربیة. -2

 المادة أستاذة                                                           
 م.د.ھدى ناجي عبید                                                            

 

 

 بنیة المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 تحریري شفوي طریقة العرض النحو وتطبیقاتھ تعریف وبیان 3 1
 شفويتحریري  طریقة العرض النداء تعریف وبیان 3 2
 تحریري شفوي طریقة العرض االستغاثة تعریف وبیان 3 3
 تحریري شفوي طریقة العرض الندبة تعریف وبیان 3 4
 تحریري شفوي طریقة العرض الترخیم تعریف وبیان 3 5
 تحریري شفوي طریقة العرض االختصاص تعریف وبیان 3 6
 شفويتحریري  طریقة العرض التحذیر واالغراء تعریف وبیان 3 7
 تحریري شفوي طریقة العرض ما ال ینصرف تعریف وبیان 3 8
 تحریري شفوي طریقة العرض إعراب الفعل تعریف وبیان 3 9

 تحریري شفوي طریقة العرض عوامل الجزم تعریف وبیان 3 10
 تحریري شفوي طریقة العرض فصل في لو تعریف وبیان 3 11
 یري شفويتحر طریقة العرض العدد تعریف وبیان 3 12
 تحریري شفوي طریقة العرض كم وكأّي وكذا تعریف وبیان 3 13
 تحریري شفوي طریقة العرض التطبیق النحوي تعریف وبیان 3 14
 تحریري شفوي طریقة العرض التطبیق النحوي تعریف وبیان 3 15
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 لمقررنموذج وصف ا

 وصف المقرر

 

 لعالي والبحث العلمي /جامعة بغداد / كلية العلوم اإلسالميةوزارة التعليم ا المؤسسة التعلیمیة .1

 اللغة العربیة / المركز علمي القسم ال .2

 التعبیر القرآني/المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة اسبوعیا 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 وصف تاریخ إعداد ھذا ال .7

  أھداف المقرر .8

 مفهوم بنية الكلمة في التعبير القرآني ـ معرفة دقيقة عن 1

 ـ معرفة االسرار البيانية في اسلوب التقديم  والتأخير في القرآن الكريم2

 والحذف في القرآن المجيد اسرار تنوع الذكر ـ  3    

 العظيماسر ا تنوع اساليب التوكيد في القرآن ـ معرفة 4

 ـ معرفة فن التشابه واالختالف في آيات الكتاب العزيـ5

 اثر الفاصله القرآنية  وداللة المعنى الذي تنتجه الفاصلة  وتنوعهاـ 6

 السمة التعبيرية  للسياق القرآني ـ 7ـ

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.
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 ــ  دراسة في الحشد الفني في القصص القرآني قصتي آدم وموسى عليها السالم  إنموذجا8     

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 اطالع الطالب على استعمال القرآن الكریم لالسم والفعل  في غایة الدقة والجمال.-1أ
 بیان االسرار البیانیة من تقدیم اللفظ على عاملھ أو تقدیم اللفظ وتأخیره على غیر عاملھ . -2أ
في موطن ه یذكر  البیانیة لما  یذكره من باب الحذف أو ما یذكر في موطن ما المعرفة االسرار  -3أ

 شبیھا بھ ولیس عدم ذكره من باب الحذف  آخر یبدو
 معرفة التوكید وتنوعھ واسراره البیانیة  -4أ
ا بیان التشابھ واالختالف في تعبیرات القرآن الكریم  التي تتشابھ مع تعبیرات اخرى  ال تختلف عنھ -5أ

 اال في مواطن ضئیلة.
بیان أن المغایرة بي بین الفاصلتین لیس فقط تجنبا للتكرار او االنسجام الموسیقي بل راعى ما   -6أ

 یقتضیھ التعبیر القرآني
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تنوع اسالیب التعبیر القرآني  – 1ب
 یب االیات القرآنیة  طرح التساؤالت البیانیة  حول تنوع اسال – 2ب
 االفادة من اسالیب التعبیر القرآني في فھم البالغة العربیة – 3ب
 التبرك والتلذذ في فھم التعبیر القرآني  وأسراره البیانیة  الرائعھ     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم     

 ـ الطریقة اإللقائیة1
 ـ طریقة المناقشة 2
 ـ الطریقة االستقرائیة 3
 دام التقنیات الحدیثة وبعض مصادر المعلومات االلكترونیة كالمكتبات والبرامج االلكترونیة ـ استخ4

 طرائق التقییم      
 االختبارات الشھریة والیومیة .

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 زرع القیم المعرفیة من خالل فھم اآلیات -1ج
 اخذ القیم الخلقیة -2ج
 مة معرفة االھداف العا -3ج
 اختار النماذج التي تسھم في تشكل شخصیة الطالب كما رسمھا القرآن الكریم   -4ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 عرض اآلیات القرآنیة  واستخدام السبورة ، عرض النماذج القصصي القرآنیة  عن طریق الداتوشو 

 طرائق التقییم    
 ـ  االختبارات  الیومیة 1
 شھریة ـ االختبارات ال2
 ـ الحلقات النقاشیة 3
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 بنية المقرر-11

 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات –د 
 معرفة الطالب ومستواه العلمي  -1د
 معرفة دراجاتھ في االختبارات الیومیة والشھریة -2د
 میةالمشاركة الفعالة للطالب في النشاطات الیو -3د
 المشاركة الفعالة للطالب في النشاطات للكلیة   -4د

 االسبوع
 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات

 تعریف الطالب  2 1
 بمفھوم التعبیر القرآني

 بارات الیومیةاالخت نماذج من االمثلة القرآنیة تحدي  القرآن للعرب في اسلوبھ وبیانھ

بنیة الكلمة في التعبیر  2 2
 القرآني

 ضرب االمثلة القرآنیة  االسم والفعل في بنیة الكلمة
 على ھذا الموضوع

 االختبارات الشفویة

بنیة الكلمة في التعبیر  2 3
 القرآني

العدول من صیغة الى صیغة اخرى كالعدول 
من صیغة توكید الى صیغة توكید اخرى او من 

 الى صیغة جمع اخرى  صیغة جمع

 الشرح والتطبیق نصوص قرآنیة 
 على نماذج  

التعریف بأسلوب التقدیم  تقدیم اللفظ على عاملھ التقدیم والتأخیر  2 4
 والتأخیر وأسراره البیانیة 

 الشرح والسؤال

خصائصھ وانواعھ  تقدیم اللفظ على غیر عاملھ التقدیم والتأخیر 2 5
 البیانیة واسراره

 رات االختبا

القسم األول وھو أن یحذف لفظ قرآني أو أكثر  الذكر والحذف  3 6
حسبما یقتضیھ السیاق فقد یحذف  حرفا في 

 موطن أو یذكره او یجتزء بالحركة  

دراسة نماذج تطبیقیة من 
نصوص القرآن والكشف 

عما فیھا من أغراض 
 بالغیة 

 الشرح وطرح االسئلة 

7 
 
 
 

 اني  وھو أن یذكر قي موطن ما ال القسم الث الذكر والحذف  2
 یذكره في موطن أخر

یبدو شبیھا بھ ولیس عدم ذكره من باب  
 الحذف

دراسة نماذج تطبیقیة من 
 نصوص القرآن والكشف 

عما فیھا من أغراض 
 بالغیة

 الشرح وطرح االسئلة

دراسة اسلوب التوكید  2 8
 في القرآن الكریم 

بیر أشھر أدوات التوكید التي وظفھا التع
 القرآني في أسلوبھ التوكید بالالم  

 الشرح والتطبیق نماذج تمثیلیة على التوكید

دراسة اسلوب التوكید  2 9
 في القرآن الكریم

دراسة توكید الفعل بالنون  التوكید بأن المخففة والثقیلة والتوكید بالقسم 
 وأدوات القسم 

 عرض نماذج من 
 القرآن الكریم

وكید دراسة اسلوب الت 2 10
 في القرآن الكریم

التوكید بالحروف الزائدة وادوات التوكید 
 اللفظیة المشھورة

 الشرح واالختبار نماذج  من نصوص القرآن

في القرآن الكریم آیات وتعبیرات تتشابھ مع  التشابھ واالختالف  2 11
تعبیرات أخرى ال تختلف عنھا اال في مواطن 

 ضئیلة

الفظ قرآنیة تختلف من 
ى موطن آخر موطن ال

 حسب السیاق 

 الشرح والسؤال 

القرآن الكریم تنتھي آیاتھ بفواصل منسجمة  فواصل اآلي   2 12
موسیقیا بعضا مع بعض فضال عن المعنى في 

 تقدیم فاصل وتأخیر أخرى

نماذج من نصوص القرآن 
 الكریم 

 المناقشة والسؤال

السمة التعبیریة للسیاق  3 13
 القرآني 

ذي ترد في اآلیة سمة تعبیریة یكون للسیاق ال
خاصة وقد یكون للسورة جو خاص وسمة 

 خاصة فتطبع الفاظھا بتلك السمة

 االختبار الشفوي آیات قرآنیة  كشواھد

الحشد الفني في القصة  2 14
 القرآنیة  

قصة سیدنا آدم علیھ السالم في سورتي البقرة 
 واالعراف

نماذج من القصة في 
 السورتین  

  شرحھا وبیان
 ما فیھا من 

 أسالیب تعبیریة 

الحشد الفني في القصة  2 15
 القرآنیة  

علیھ السالم في سورتي  موسىقصة سیدنا 
 البقرة واالعراف

نماذج من القصة في 
 السورتین  

 بیان شرحھا و
 ما فیھا من 

 أسالیب تعبیریة
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 البنیة التحتیة -12

 سرار البیان في التعبیر القرانيا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البرهان في متشابه القران الكرماني

 الكشاف الزمخشري
 درة التنزیل وغرة التاویل للخطیب االسكافي ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  2

 مجمع البیان في تفسیر القران الطبرسي
 االتقان في علوم القران للسوطي

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

 مجلة العلوم االسالمیة 
 مجلة االستاذ في كلیة التربیة ابن رشد

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 موقع الدكتور محمد سعید ربیع الغامدي

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي -13

 

اضافة ساعات إذ ال تكف ساعتین في االسبوع لدراسة  ، ي تعنى بالجانب البالغي التفاسیر القرآنیة  التدراسة 

 ، اسالیب القرآن الكریم والتي لھا دور كبیر في ترسیخ الذائقة البالغیة لدى الطالب 

 ولكم منا فائق الشكر واالمتنان

 
                                                                                                                                                

 مدرس المنھج                                                                                                            
 م. د. حمید جفات ثویني
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 نموذج وصف المقرر

 

 رروصف المق

 

 

 سالمیةكلیة العلوم اال –جامعة بغداد  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم اللغة العربیة   / المركز علمي القسم ال .2

 االدب الحدیث / المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 8 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 23/12/2019 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 لدى طلبة الدراسات االولیة تنمیة التفكیر العلمي -1

 بناء جیل من رواد المعرفة من یؤمن بضرورة تفعیل مقاصد االسالم -2

 مواكبة المؤسسة التعلیمیة بوفد من حملة المبادئ االسالمیة والعربیة  -3

 تطویر انماط التفكیر لدى طلبة الدراسات االولیة -4

 التطور الثقافيتوسیع مدارك الطلبة واغناء معلوماتھم وتاھیلھم لمواكبة  -5

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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج-10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 تاسیس قاعدة اصیلة في المعرفة والتفكیر للغوي لدى طلبة العلم-1أ
 الحث على سالمة اللغة العربیة-2أ
 تقویم لغة الباحثین وخاصة في اعداد البحوث والتقاریر -3أ
لغویة التي تخدم اللغة العربیة لغة القران الكریم باعتبارھا وسیلة تواصل وایصال اجراء البحوث ال-4أ

  االفكار
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 تدریب العقل على التحلیل العلمي الذي یعد جزء من مستویات التفكیر– 1ب
 استخدام اكثر من طریقة للتدریس یؤھل الطالب لالستیعاب  – 2ب
 تطوبر قدرة الطالب على اختیار الموضوعات الفكریة المعاصرة – 3ب
    تطویر ورفد دوائر الدولة ومؤسسات التربویة بنخبة واعیة -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات المنھجیة -1
 المناقشة  -2
 التطبیق الغعلي -3
 حلقات ومجامیھ نقاشیة -4
 استخدام التقنیات التربویة -5

 یم طرائق التقی     
 االختبار الیومي -1
 االختبار الشھري -2
 اعداد النشرات ووسائل االیضاح االخرى -3
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 تنمیة القدرة على الحوار والنقاش من غیر خوف-1ج
 تعریف الطالب بمكانتة االجتماعیة-2ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات المنھجیة .1
 المناقشة  .2
 غعليالتطبیق ال .3
 حلقات ومجامیھ نقاشیة .4
 استخدام التقنیات التربویة .5

 طرائق التقییم      
 االختبار الیومي .1
 االختبار الشھري .2
 اعداد النشرات ووسائل االیضاح االخرى .3
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 البنیة التحتیة  .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
االدب المقارن : عیسى ھالل / االدب الحدیث : داود  -1

 سلوم
 مقاالت في االدب المقارن : فخري ابو السعود -2

 دیث : داود سلوماالدب الح (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 مجلة العربي -1
 مجلة االدب -2
 رسائل الماجستیر والدكتوراة -3

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
 Googleموقع الباحث العلمي محرك البحث  ....

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 ة قیادیة للطالب االكادیميبناء شخصی-1د
 تعریف الطالب باھمیة الوقت الن التعلیم ماھو اال تقید الوقت بالمنھج-2د
 اھتمام بالمظھر وخاصة للطالب االكادیمي من خالل وجود القدوة-3د
  االلتزام باخالقیات المھنة وتعریف الطالب بواجباتھ  -4د

 بنیة المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف االدب المقارن  8 االول
 النشاة والتطور

االدب المقارن رواده 
 ومدارسة

محاضرة 
 بحوث مناقشة

یومي شھري 
 واختبار

یومي شھري  اعداد تقاریر مدارس عریقة مدارس االدب المقارن 8 الثاني
 واختبار

د المدراس روا 8 الثالث
 واھمیتھا

مناقشة  اھمیة المدارس
 ونظري

یومي شھري 
 واختبار

محاضرة  قوة المدارس عالقة المدراس بینھا 8 الرابع
 وحفظ

یومي شھري 
 واختبار

یومي شھري  مقارنة الفرق بینھم ابرز الرواد الغرب 8 الخامس
 واختبار

ي یومي شھر مقارنة الفرق بینھم ابرز الرواد العرب 8 السادس
 واختبار

یومي شھري  اعداد تقاریر المعرفة اثارھم وفضلھم 8 السابع
 واختبار
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یجب ان الیكتفي االستاذ في المحاضرة ، بل یعطي العنوان ثم یجعل الطالب یبحث في الكتب والمصادر العداد 

محاضرة ومن ثم یلقیھا على الطلبة اسبوعیا وبذلك قوینا اسلوب البحث وقوینا شخصیة الطالب كاستاذ وجعلنا 

 اكثر فئة من الطلبة یدخلون الى المكتبة.

 مدرس المادة                                                                                                 
 م.د.لمیاء حسین علي
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