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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

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

 ربيةاللغة الع: القسم العلمي
 / املرحلة األوىل  مهارات لغوية )التعبري واإلنشاء( :)املادة الدراسية( اسم املقرر الدراسي

 
 4/7/0202اتريخ ملء امللف : 

 
 :   التوقيع

 أ.د. فاروق خلف محودي : اسم استاذ املادة
 0202/     /    :  لتاريخا

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

 0202/     /    : خلتاريا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

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

 0202/    /     :التاريخ
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 الدراسي لمقررصف او

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    علمي القسم ال .2

 مهارات لغوية )التعبير واإلنشاء( )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ( ساعة66) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2621/  7/  4            تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:المقررأهداف  .8
 
 إعداد جيل متمكن يف اللغة العربية، وتعميق الوعي الثقايف وربطه ابلرتاث الفكري لألمة العربية واترخيها العريق. •

 رفد املؤسسات الرتبوية واإلنسانية ابملختصني ابللغة العربية.  •

 تعزيز مكانة اللغة العربية بني اللغات األخرى.  •

 ة العربية وتعميقه يف اجملتمعات الناطقة هبا.العمل على تعزيز دور اللغ  •

 العمل على إبراز القدرات املعرفية واملهارات الوجدانية.  •

 تعميق اتصال الطالب ابلرتاث الثقايف العريب واإلسالمي.  •

 التكامل والربط بني فروع اللغة العربية بوصفها واحدة خيدم بعضها بعضاً.  •
 

 
 
 
 

 
 

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

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

 البرنامج.
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 -:ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ
 إعداد الطالب أن يكون قادراً على االستماع التحليلي. -1أ  

إعداده ليكون قادراً على المشاركة في الحوارات بحديث جيد من حيث الصحة وتناسق األفكار واتقان  -2أ

 األداء.

 الفهم، واالستيعاب، والربط والموازنة، والنقد والتحليل. إعداده ليكون قادراً على قراءة أي نص ألجل -3أ

اإلطالع على مجموعة نصوص من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، واألدب العربي )شعراً  -4أ

 ونثراً(.
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

لتواصل مع اآلخرين من أجل بناء عالقات تدريب الطالب على مهارات اإللقاء والتعبير إلتقان مهارة ا -1ب  

 إنسانية صحيحة.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تحدد طريقة التدريس على وفق الموقف التعليمي.

 

 
 طرائق التقييم      

 

 يعتمد في التقييم طريقة التغذية الراجعة، واألسئللة الشفوية والتحريرية.

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 جعل الطالب محاً للغة العربية ومهاراتها. -1ج

 جعل الطالب يشعر بأهمية اللغة العربية. -2ج

 :طرائق التعليم والتعلم    

 األسئلة المباشرة وغير المباشرة، والشفوية والتحريرية.

 

 
 :طرائق التقييم   

 من خالل طرح األسئلة، والتغذية الراجعة.

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لتأدهيلية االعامة و المهارات -د 

 شعور الطالب بأهمية معرفة اللغة العربية. -1د

 جعل الطالب عارفاً بأهداف كل مهارة. -2د

 جعل الطالب متمكناً من تدريس كل مهارة. -3د
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 -:لسنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( ) الفصل الدراسي االول للنظام ابنية المقرر  - 1 .16

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

 ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 ادةمحاضرة تعريفية بالم

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

2 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 االستماع، مفهومه وتعريفه

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

3 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 مكونات االستماع

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

4 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 أنواع االستماع

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

5 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 طريقة تدريس االستماع

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

6 2 
تحقيق أهداف 

 وجدانية
 األسئلة الشفوية طريقة المناقشة مهارات االستماع

7 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 طريقة الحوار شروط االستماع

مناقشة 

 لموضوعا

 االختبار امتحان التقويم والقياس  2 8
االختبار 

 التحريري

9 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 الكالم، مفهومه وتعريفه

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

11 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 األسئلة الشفوية طريقة المناقشة مهارات الكالم

11 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 م ومجاالتهأنواع الكال

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

12 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 طريقة الحوار طريقة تدريس الكالم

مناقشة 

 الموضوع

13 2 
تحقيق أهداف 

 وجدانية
 األسئلة الشفوية طريقة المناقشة أهداف تدريس الكالم

14 2 
تحقيق أهداف 

 وجدانية
 مهارات تدريس مهارة الكالم

اإللقاء  طريقة

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

 االختبار امتحان نهاية الفصل األول التقويم والقياس  2 15
االختبار 

 التحريري
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 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 16

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

دانية والقيمية ية او وجمهارات

 ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

16 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 القراءة، مفهومها وتعريفها

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

17 2 
تحقيق أهداف 

 وجدانية
 طريقة الحوار مهارات القراءة

مناقشة 

 الموضوع

18 2 
هداف تحقيق أ

 معرفية
 أنواع القراءة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

19 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 طرائق تدريس مهارة القراءة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

21 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 طرائق تدريس مهارة القراءة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

21 2 
قيق أهداف تح

 وجدانية

تعليم القراءة في ضوء االتجاهات 
 الحديثة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

22 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 األسئلة الشفوية طريقة المناقشة أهداف تدريس القراءة

 االختبار امتحان التقويم والقياس  2 23
االختبار 

 التحريري

24 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 لكتابة، تعريفها ومفهومهاا

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

25 2 
تحقيق أهداف 

 وجدانية
 المهارات الفرعية لمهارة الكتابة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

26 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 طريقة تدريس مهارة الكتابة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

27 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 أنواع الكتابة

طريقة اإللقاء 

 والمحاضرة

التغذية 

 الراجعة

28 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 األسئلة الشفوية طريقة المناقشة أهداف تدريس مهارة الكتابة

 االختبار امتحان الفصل الثاني التقويم والقياس  2 29
االختبار 

 التحريري

31 2 
تحقيق أهداف 

 معرفية
 األسئلة الشفوية طريقة المناقشة اجعة للمادة قبل االمتحان النهائيمر
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 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 م(. 2102، )2د. فخري مقدادي وزمالئه، كتاب املهارات اللغوية، دار املسرية للنشر والتوزيع، ط 

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

 :( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) ع التي يوصى بها ـ الكتب والمراجأ 

 0491مكتبة النهضة ، القاهرة ،  األسلوب/ أمحد الشايب. •
 .، دار األندلساملهارات اللغوية/ حممد صاحل الشنقيطي. •

 :ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
  موقع )دراسات حديثة يف املهارات اللغوية(.

The labyrinth as a model of complexity: the semiotics o  …-  
1. The book of wonders of Arabic blunders in journalism 

 
 

 :خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 ممكن تطوير المقرر من خالل إضافة مفردات وتوجهات المهارات اللغوية الحديثة إلى مفردات المقرر.  

 

 

 :اللجنة العلمية يي القسم

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


