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

 ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 / املرحلة الثانية نصوص قدمية :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 01/7/0100اتريخ ملء امللف : 

 
 :   التوقيع

 أ.م.د. منذر رديف داود : اسم استاذ املادة
 0100/     /    :  لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل حممد اسم رئيس القسم :

 0100/     /    : لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0100/    /     :التاريخ
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 .القراءة السليمة 

 .الوقوف على خصوصية اللغة العربية 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 البرنامج.
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5 2 
تحقيق القياس 
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 اختبار كتابي  اختبار  االمتحان  والتقويم  القياس  2 13
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 :خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 .ًالكتب العلمية المحققة تحقيقاً علميا 
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