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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 االسالمية الدراسات: القسم العلمي
 إٌؾٛ اٌصشفاسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/    7 اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.م مروه عبد الباسط محيد: اسم استاذ املادة
 0202/     7/7:   لتاريخا

 :   التوقيع
  م.د دمحم أمحد حسني اسم رئيس القسم :

 0202/  7/    7:  لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنة دقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
  م.د أروى هناد واألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 

 0202:   /    / التاريخ



  
 2الصفحة 

 
  

 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة اٌّإعغخ اٌزع١ّ١ٍخ .1

 اٌذساعبد االعال١ِخلغُ     عٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 اٌّمشس )اعُ اٌّبدح(اعُ  .3
 ٕؾٛ ٚاٌصشفاٌ

 

 )عٕذ ثعذ( اٌىزشٟٚٔؽضٛسٞ /  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 إٌظبَ اٌغٕٛٞ ٔظبَ اٌّمشس )فصٍٟ/ عٕٛٞ( .5

 اعجٛع١بً  عبعبد3 )اٌىٍٟ(عذد اٌغبعبد اٌذساع١خ  .6

 2221/     7/ 7         ربس٠خ ئعذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 -:أ٘ذاف اٌّمشس .8
 

 
 ٚصف ٌٕزبئظ اٌزعٍُ األعبع١خ ٌٍطٍجخ اٌّغغ١ٍٓ فٟ ٘زا اٌّمشس

 اٌّعشفخ: ( أ
 أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّخزٍفخ ٌٍّٕٙظ اٌذساعٟ .1

 أْ ٠زعشف اٌطبٌت عٍٝ أعظ ثٕبء إٌّٙظ اٌذساعٟ اٌؾذ٠ش .2

 أْ ٠عشف اٌطبٌت ِىٛٔبد إٌّٙظ .3

 اٌذساع١خ أْ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌزٕظ١ّبد اٌّخزٍفخ ٌٍّبدح .4

 ٚاٌصشفإٌؾٛص١ً ٌّفشداد أْ ٠ذسن اٌزأ .5
 

  

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌىزبث١خ ٚاٌجؾض١خ ٚاٌّٙبساد اٌّعٍِٛبد، ٚرم١ٕخ ،زٛاصًاٌ ٌّٙبساد اٌطٍجخ اوزغبة رم١١ُ طشق -

 اٌذساع١خ اٌّّٙخ طش٠ك عٓ اٌّشبس٠ع رمذ٠ُ -

 اٌّمشس ٚاعزبر اٌضِالء ِٓ اٌشاععخ اٌزغز٠خ -
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 

 سأن ٌعً الطالب أهمٌة الدور الذي سوف ٌقوم به عند مزاولة مهنة التدرٌ-1ط             
 ِزٗ ِٚٛاوجخ اٌغذ٠ذدثٟ أل٠غبُ٘ اٌطبٌت فٟ اٌؾفبظ عٍٝ اٌزشاس اٌٍغٛٞ ٚاألأْ  -2ط                

 ثزعبد عٓ االٔغشاف ٚساء اٌعب١ِخ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ غشط اٌٍغخ اٌعشث١خ اٌفص١ؾخ ٚاالاْ  -3ط             

 اٌغٍج١خ ٚاٌّصطٍؾبد االعٕج١خ اٌزٟ ثذأد رٕزشش ثشىً ٚاعع فٟ اٌّغزّع
 

. 

 
 

 

 

 

 طشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ  

 -:ٚطشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ .9
 : اال٘ذاف اٌّعشف١خ  - أ

  
 غ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخٍر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌ -1أ -
 عظ ٚلٛاعذ ٌغب١ٔخ فص١ؾخأٝ ٍرشث١خ اٌطبٌت ع -2أ -

 ؾٓ إٌبشئ عٓ خطأ ٌغٛٞ فٟ إٌطكٍرصؾ١ؼ اٌ -3أ -
  .أن ٌعرف كٌفٌة القراءة بشكل سلٌم -4أ -
ً  -5أ -  بالمصطلحات النحوٌة مع دالالتها أن ٌحٌط علما
 اٌمذسح عٍٝ اٌشثظ ث١ٓ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ اٌّىزغجخ ، ٚرطج١مٙب فٟ االعزعّبالد اٌٍغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ -6أ  -

 

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  –ة 

  اللغوٌةمعرفة الطالب لمفهوم المستوٌات  -1ة

 . أن ٌبتكر الطالب جمال لم ٌسبق إلٌها - 2ب

 .قدرة الطالب على تقٌٌم مستوٌات االداء اللغوي -3ب 

  .تمكٌن الطلبة من تحلٌل الواقع اللغوي –4ب 

 

 

 طشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ      
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 اٌّؾبضشح  -
 ثبعزخذاَ ِشبسوخ اٌعشض فٟ اٌغٛغً ١ِذ اٌخبص ثبٌصف اٌزفبعٍٟطش٠مخ اٌعشض  -
 ثبعزخذاَ اٌجٛس ث٠ٕٛذ  طش٠مخ عشض اٌّبدح -

 طش٠مخ إٌّبلشخ ٚاٌعصف اٌزٕٟ٘ أصٕبء ششػ اٌّبدح 
    

 

 طشائك اٌزم١١ُ  

 ٌعٓ طش٠ك ٔشش ِّٙخ ٌٍطبٌت ٠شفك ف١ٙب رٍه اٌّشبس٠ع جؾٛسرمذ٠ُ ا. 

 . اِزؾبْ ِٕزصف اٌىٛسط 
 ١ِٛ٠خ ِفبعئخ . اخزجبساد 
 . ِشبسوبد ِٕٚبلشبد صف١خ 
 . ٚاعجبد ث١ز١خ 
 .إٌّبلشبد اٌزفبع١ٍخ 
 ٚاٌّٛضٛع١خ اٌّمب١ٌخ:  اٌزؾش٠ش٠خ االخزجبساد  
 (ُاٌخزبِٟ اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ، اٌزم٠ُٛ اٌز١ّٙذٞ، اٌزم٠ٛ )ٚإٌٙبئ١خ اٌفص١ٍخ االخزجبساد فٟ ِّضال                               

 

 

 

 

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 

 :ٚصف ٌّٙبساد اٌعاللبد اٌشخص١خ ، ٚاٌمذسح عٍٝ رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ اٌّطٍٛة رط٠ٛش٘ب

 اٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌجؾش عٓ اٌّعٍِٛخ ثشىً دل١ك . ْ ٠زؾًّأ  -1ط

 .عًّ اٌجؾش ِٚب٠زطٍت رٌه ِٕٗ ِٓ عٙذ ٌىٟ ٠ضجذ ٔفغٗ أِبَ اعزبرْٖ ٠شبسن اٌّزعٍُ فٟ أ -2ط

ٚاٌّصبدس   وزت إٌؾٛ ٚاٌصشفاٌجؾش فٟ اٌزغبؤي : ئصبسحاألعئٍخ ٌذٜ اٌطبٌت عٓ و١ف١خ  -3ط

 إٌّبعجخ ٚو١ف١خ اٌزغٍت عٍٝ اٌّعٛلبد ٚأعجبة فشً أٚ ٔغبػ اٌع١ٍّخ اٌجؾض١خ ٚطشق عالعٙب .

 

 
 طشائك اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ     

 

 . اٌزمبس٠ش اٌمص١شح ٚاٌّزىبٍِخ 

 )اٌّشبسوخ فٟ إٌّبلشبد داخً اٌصف ٚخبسعٗ )اال١ّ٠ً ، إٌّزذ٠بد. 

 
                                                                                       طشائك اٌزم١١ُ  

 
  ِّٙخ ٌٍطبٌت ٠شفك ف١ٙب رٍه اٌّشبس٠عرمذ٠ُ اٌّشبس٠ع عٓ طش٠ك ٔشش 

 . اعذاد دساعبد اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌعٍّبء اٌّٛعٛدح فعال فٟ اٌؾ١بح اٌٛالع١خ 
  ِٕٗ ِٚعشفخ و١ف١خ  ٌصشفٕؾٛ ٚافٟ اٌئعذاد اٌزمبس٠ش ١ٌزعشف اٌطبٌت عٍٝ آ١ٌخ اٌجؾش اٌّطٍٛثخ

 رطج١مٙب عٍٝ اسض اٌٛالع .
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزعٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌعبِخ-د 

 

 ٕؾٛؽٛي اِىب١ٔخ ِٕبلشخ ٚرؾ١ًٍ األِضٍخ اٌفع١ٍخ ٌٍ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌّٙبساد اٌعبِخ. 
 .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزعبًِ ِع ِخزٍف اٌّفب١ُ٘ اٌخبصخ ثّٕٙظ اٌّبدح 
  ٍٝاٌعشث١خ اٌصؾ١ؾخ اٌخب١ٌخ ِٓ األغالط إٌؾ٠ٛخ.اٌزىٍُ ثبٌٍغخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمذسح ع 

 
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .12

مخرجات التعمم  الداعات األسبهع
 السطمهبة

 طريقة التقييم طريقة التعميم اسم الهحدة / أو السهضهع

تحقيق السيارات   3 1
 السعرفية

 االختبارات التحريرية االلقاء والسشاقذة تعريف الشحه

2 
تحقيق السيارات  3

 الكالم ومايتالف مشو السعرفية
 االلقاء والسشاقذة

 
 االختبارات التحريرية

 
3 
 

3 
 االختبارات التحريرية االلقاء والسشاقذة عالمات االسم =

4 
تحقيق السيارات   3

 عالمات الفعل السعرفية
 االختبارات التحريرية االلقاء والسشاقذة

5 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
واالعراب)السعرب البشاء 

 والسبشي من االسساء(
تسارين تهضح الفرق  االلقاء والسشاقذة

 بين السعرب والسبشي

6 
تحقيق السيارات   3

 السعرب والسبشي من االفعال السعرفية
 االختبارات التحريرية االلقاء والسشاقذة

7 
تحقيق السيارات   3

 اعراب االسساء الخسدة السعرفية
تسارين عن االسساء  االلقاء والسشاقذة

 الخسدة

 االختبارات التحريرية االلقاء والسشاقذة اعراب السثشى ومايمحق بوتحقيق السيارات   3 9
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 السعرفية

11 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
اعراب جسع السذكر الدالم 

 ومايمحق بو
 االختبارات التحريرية االلقاء والسشاقذة

11 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
حركة الشهن في السثشى وجسع 

 السذكر الدالم
االستجهاب والعرف  االلقاء والسشاقذة

 الذىشي

12 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
اعراب جسع السؤنث الدالم 

 ومايمحق بو
تطبيقات نرية  االلقاء والسشاقذة

 متشهعة عمى الفعل

13 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
 الرحيح والسعتل

 والسشاقذةااللقاء 
االستجهاب والعرف 

 الذىشي

14 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

 الشكرة والسعرفة
 االلقاءوالسشاقذة

االستجهاب        
 والعرف الذىشي                   

15 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

 الزسائر
 االلقاء والسشاقذة

االستجهاب والعرف 
 الذىشي

17 
تحقيق ميارات   3

 والتقهيمالقياس 
 امتحان الفرل الدراسي االول

المحاضرة 

 واإللقاء 

تطبيقات نرية 
 واالستجهاب 

18 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

 السبشي لمسعمهم والسبشي لمسجيهل
المحاضرة 

 واالستجواب 

تطبيقات نرية 
 واالستجهاب 

19 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

المحاضرة  الفعل السجرد والسزيد واوزانيسا

واألستجواب 

 والمناقشة 

االستجهاب والعرف 
 الذىشي 

21 

تحقيق السيارات   3
 السعرفية

 ابشية الفعل السجرد
المحاضرة 

 اإللقاء 

تطبيقات نرية 
وأسئمة تعتسد عمى 
 السقارنة واالستشتاج 
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22 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

 ابشية الفعل السزيد
المحاضرة 

 واإللقاء 

االستجهاب والتغذية 
 الراجعة 

23 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

 الجامد والستررف
إعداد أسئلة 

 متنوعة 

األسئمة السقالية 
 والسهضهعية 

24 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
 السبتدأ والخبر

المحاضرة 

 واإللقاء 

األسئمة والسقارنة بين 
 نسطين من األدوات 

25 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

 تعريف الخبر وأنهاعو
إعداد نموذج 

 أسئلة متنوعة 

التغذية الراجعة 
 والتطبيق

26 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

المحاضرة  تقديم الخبر وتأخيره

 التفاعلً واإللقاء
 االستجهاب 

27 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية

إعداد أسئلة  كان وأخهاتيا

 متنوعة 
 تطبيقات نرية

28 
تحقيق ميارات   3

 القياس والتقهيم

امتحانات الدعي لمفرل الدراسي 
 الثاني

 امتحانات تحريرية امتحان الكتروني

29 
تحقيق السيارات   3

 السعرفية
 االستجهاب والسقارنة  امتحان الكتروني االمتحان الذفيي

31 
تحقيق ميارات  3

 القياس والتقهيم
مراجعة السادة العمسية لالستعداد 

 لالمتحانات الشيائية
 االختبارات التحريرية امتحان حزهري 
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 اللجنة العلمية في القسم:

 
 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ:

 
 التوقيع:

 :اعضو 

 التاريخ:

 
 التوقيع:

 :ارئيس

 التاريخ:

 

 شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 النحو الوافً ،د. عباس حسن 

 شرح شذور الذهب البن هشام األنصاري )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعع اٌشئ١غ١خ 2

 جامع الدروس العربٌة للشٌخ مصطفى الغالٌٌنً 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعع اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌع١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 

 المجالت المحكمة الصادرة عن الهٌئات الرسمٌة ومجامع اللغة العربٌة 

 معاجم اللغة 

ة ـ اٌّشاعع االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالع 

 االٔزش١ٔذ ....

 

 موقع المكتبة الشاملة 

االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالع ة ـ اٌّشاعع 

 االٔزش١ٔذ ....
شبكة ويكبيداي، واملوسوعة الشاملة ومواقع اخرى كثرية حبسب مايتالءم مع فحوى 

 املوضوع وتفرعاتو
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ

 .( عبعبد عٍٝ األلً 4ص٠بدح عذد اٌغبعبد اٌّمشسح ٌٍّبدح ثؾ١ش رصجؼ )  .1

 .اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ االعزّبد عٍٝ وزبة  عبِعٟ ِعزّذ ِٓ ٚصاسح .2

 
 

 


