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 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .5
 عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .6

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 تشجيع الطمبة عمى المطالعة -1

 
 فاء المعمومات من الكتب والمراجعتنمية قدرة الطمبة في االعتماد عمى انفسيم  في كسب المعرفة وحسن استي -2

 
 الكشف عن موىبة الطالب -1

 
 تييئة الغذاء العقمي لبناء االنسان  -3

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.

 االطالع على اىم المؤلفات في مختلف االختصاصات
 ين الطالب من كتابة بحث علمي سليمتمك -2



 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف يؼُٗ انًكزجخ -1أ

 اٌ ٚؼشف يؼُٗ انجؾش-2أ

 اٌ ٚفٓى أًْٛخ انًكزجخ نهضمبفخ انؼبيخ -3أ
 اٌ ٚفٓى أًْٛخ انجؾش ٔرأرٛزّ-4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انمذسح ػهٗ كزبثخ ثؾش ػهًٙ – 1ة

  انمذسحػهٗ اخزجبس يٕػٕع انجؾش – 2ة

 انمذسح ػهٗ اعزخذاو انًكزجخ – 3ة

 انمذسح ػهٗ االعزُجبؽ ٔانزؾهٛم    -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح ٔانزطجٛك

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد ٔكزبثخ انزمبسٚٛش انجؾٕس )انغبَت انزطجٛمٙ(

  ٛشيٓبساد انزفك -ط

 لذسح انطبنت ػهٗ اخزجبس ٔيٕػٕع انجؾش -1ط

 انمذسح ػهٗ اؽالق األؽكبو انًُبعجخ ػهٗ انًٕػٕػبد -2ط

 انزًٛٛض ثٍٛ انكزت ٔيٓبسح اخزجبس انًُبعت يُٓب -3ط

 ٔانزؾهٛمانشثؾ ٔاالكزشبف  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انزطجٛك )كزبثخ ثؾٕس( 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انمذسح ػهٗ انفٓى ٔاالخزجبس -1د

 فانمذسح ػهٗ انشثؾ ٔاالعزُزبط ٔاالكزشب -2د

 انمذسح ػهٗ االخزجبس ٔانزًٛٛض ثٍٛ انًٕػٕػبد -3د

 اعزخذاو انًكزجخ ٔثٛبٌ اًْٛزٓب -4د  



 



 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس انًؾبػشاد المكتبة واىميتها انزؼشٚف ثبنًكزجخ ٔاًْٛزٓب 2 1

يؼشفخ يُٓظ انجؾش لذًٚبً  2 2

 ٔؽذٚضبً 

مقدمة في منهج البحث قديما 
 = = وحديثاً 

انزؼشٚف ثأْى انكزت انزٙ رٓزى  2 3

 ثبنًُٓظ انجؾش انؼهًٙ

اىم الكتب التي تختص بمنهج 
 = = البحث العلمي 

 = = مفهوم المنهج العلمي يؼشفخ انًُٓظ انؼهًٙ 2 4
 = = صفات البحث العلمي انؼهًٙ انزؼشٚف ثظفبد انجؾش 2 5
 = = اختيار الموضوع  يؼشفخ كٛفٛخ اخزجبس انًٕػٕع 2 6
 = = مفهوم الخطة كٛفٛخ ٔػغ خطخ انجؾش 2 7

رطجٛمبد ػهٗ كٛفٛخ ٔػغ  2 8

 انخطخ
 = = تطبيقات الخطة

 = = مفهوم التحقيق يؼشفخ يفٕٓو انزؾمٛك 2 9
 = = قيقاىمية التح انزؼشٚف ثأًْٛخ انزؾمٛك 2 11

يؼشفخ أْى انًظبدس فٙ  2 11

 انزؾمٛك 
 = = اىم المصادر في التحقيق

انزؼشٚف ثأًْٛخ عًغ انًبدح يٍ  2 12

 انًظبدس ٔانًشاعغ 

اىمية جمع المادة من المصادر 
 = = والمراجع

انمذسح ػهٗ انؾظٕل ػهٗ  2 13

 انكزبثخ يٍ انًكزجخ

كيفية الحصول على كتاب من 
 = = المكتبة

نزؼشٚف ثبنًكزجخ االنكزشَٔٛخ ا 2 14

 ٔيؼشفخ أًْٛزٓب

 اخزجبس

 = = المكتبة االلكترونية واىميتها

 = = امتحان رطجٛمبد 2 15
 = = تطبيقات يشاعؼخ 2 16
 = = مراجعة  2 17
 = = عطلة ربيعية   2 18
 = = مراجعة الفصل االول يشاعؼخ 2 19

يؼشفخ يفٕٓو انفٓبسط ٔكٛفٛخ  2 21

 رشرٛجٓب
 = = م الفهارسمفهو 

 = = مفهوم المكتبة الحديثة  انزؼشٚف ثًفٕٓو انًكزجخ انؾذٚضخ 2 21
 = = اىمية الخط العربي يؼشفخ أًْٛخ انخؾ انؼشثٙ 2 22

كٛفٛخ رًُٛخ يٕاْت انطهجخ  2 23

 األدثٛخ يٍ خالل انكزبثخ
 = = تنمية مواىب الطلبة االدبية 

 = = عمل بحوث علمية رطجٛمبد 2 24

انزؼشٚف ػهٗ أْى انًظبدس فٙ  2 25

 انهغخ انؼشثٛخ

معرفة اىم المصادر في اللغة 
 = = واالدب

 = = مراجعة رطجٛمبد 2 26
 = = امتحان اخزجبس 2 27

انزؼشٚف ثبنًكزجبد انؼشثٛخ فٙ  2 28

 انهغخ ٔاألدة
 = = معرفة تاريخ المكتبات العربية

 = = لمعرفة اىمية العلم وا يؼشفخ أًْٛخ انؼهى ٔانًؼشفخ 2 29



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

  1191 -بغداد  –المكتبة سامي مكي وعبد الوىاب محمد 

  1191بيروت  –المكتبة العربية : د. عزة حسن  

  1113د. وجيو محجوب بغداد  –طرائق البحث العممي ومناىجو 

  1193اد الطاىر بغداد منيج البحث االدبي عمي جو 

  1199د.نوري حمودي القيسي بغداد –البحث والمكتبة 

 د.حاتم صالح الضامن                   
  لمحات في المكتبة والبحث والمصادر / محمد عجاج الخطيب / بيروت

1192 

  1193مصر /  –عبد الرحمن بدوي  –مناىج البحث العممي 

  رشيد عبد  -تحقيق النصوص التخطيط العممي لمنيج البحث االدبي و

 1199بغداد  –الرحمن 

  بيروت  –عز الدين اسماعيل –المصادر االدبية والمغوية في التراث العربي

1191. 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت انًضبل 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .13

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

كٛفٛخ رًُٛخ رٔق انطبنت يٍ  2 31

 خالل االعزًبع نًٕاْجخ األدثٛخ

تنمية ذوق الطالب الجامعي من 
 = = خالل االستماع لمواىبة االدبية 

 = = تطبيقات مكتبية رطجٛمبد 2 31

32 2 
 لشاءح ثؾٕس انطهجخ ٔيُبلشزٓب

قراءة ما تمت كتابتو من بحوث 
 = = الطلبة

   مراجعة رطجٛمبد  33



  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .14

  انؼهًٙ عىشثٛخلغى انهغخ انؼ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .15

 االدة انؼجبعٙ  AC6 اعى / سيض انًمشس .16

 االدة انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .17

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .18
 فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ صالس عبػبد

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .19

 96 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .21

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .21

 أْذاف انًمشس .22

تعميم الطالبات منيج االدب العباسي وحياتو العصر العباسي  بما انتج من مؤلفات الكتب او تعرف عمى واقع حياة االدب ييدف الى 
 العباسي

 
 
 

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .23

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف ربسٚخ لٛبو انذٔنخ انؼجبعٛخ -1أ

 انفُٛخ ٔانًٕػٕػٛخ نهألدة فٙ انؼظش انؼجبعٙاٌ ٚؼشف انخظبئض  -2أ

 اٌ ٚفٓى رطٕس األدة فٙ انؼظش انؼجبعٙ -3أ
 اٌ ٚفٓى األَٕاع األدثٛخ فٙ انؼظش انؼجبعٙ ٔدٔس انجٛئخ ػهٗ ْزا األدة ٔرطٕسِ -4أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 ؽفع َظٕص أدثٛخ غُٛخ يٍ انُبؽٛخ انفُٛخ ٔانًٕػٕػٛخ – 1ة

 انزغهغم انزبسٚخٙ نهؼظٕس األدثٛخ ٔيؼشفخ انزطٕس انؾبطم فٙ ْزا انزغهغم يؼشفخ – 2ة

 رًُٛخ انزائمخ األدثٛخ يٍ خالل اخزجبس َظٕص ػبنٛخ انغٕدح انفُٛخ  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح ٔانزغًٛغ

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ

 انزفكٛش يٓبساد -ط

 انمذسح ػهٗ ثٛبٌ رطٕس األدة ػجش انؼظٕس -1ط

 انمذسح ػهٗ انزؾهٛم انُظٕص األدثٛخ -2ط

 انمذسح ػهٗ اكزشبف انُظٕص األدثٛخ ٔدٔسْب فٙ يؼشفخ انؼظش انؼجبعٙ ٔأؽٕانّ -3ط

    

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح ٔانزغًٛغ ٔانؾفع

 ؽشائك انزمٛٛى    

 ٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخاالخزجبساد انً



 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انضمبفخ األدثٛخ يٍ خالل انُظٕص انفُٛخ -1د

 ؽفع انهغخ يٍ خالل انُظٕص انشؼشٚخ -2د

  انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزشاس األدثٙ فٙ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ -3د

 بساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓ -د 

  



 ثُٛخ انًمشس .24

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس انًؾبػشاد تعريف المادة   3 1

انذٔنخ انؼجبعٛخ  انزؼشٚف ثمٛبو 3 2

 ٔثذاٚبرٓب
 = = قيام الدولة العباسية 

 = = عوامل  ازدىار الشعر  يؼشفخ ػٕايم اصْبس انشؼش  3 3
 = = االغراض الشعرية  يؼشفخ األغشاع انشؼشٚخ 3 4

انزؼشٚف ثبألغشاع انشؼشٚخ  3 5

 فٙ انؼظش انؼجبعٙ
 = = االغراض الشعرية في العصر العباسي 

 = = الشعر التعليمي  ش انزؼهًٛٙيؼشفخ انشؼ 3 6

انزؼشٚف ثبنزغذٚذ فٙ انًؼبَٙ  3 7

 ٔاألفكبس فٙ انشؼش انؼجبعٙ
 = = التجديد في المعاني واالفكار 

يؼشفخ خظبئض األنفبظ  3 8

 ٔاألعبنٛت انشؼشٚخ
 = = االلفاظواالساليب 

 = = االوزان والقوافي  انزؼشٚف ثبألٔصاٌ ٔانمٕافٙ 3 9

اء انؼظش انؼجبعٙ يؼشفخ شؼش 3 11

 األٔل
 = = شعراء العصر العباسي االول 

 = = ابو العتاىية  انزؼشٚف ثأثٙ انؼزبْٛخ 3 11
 = = ابو نؤاس  انزؼشٚف ثأثٙ َٕاط 3 12
 = = بشار بن برد  انزؼشٚف ثـ ثشبس ثٍ ثشد 3 13
 = = ابو تمام  انزؼشٚف ثبثٍ رًبو 3 14
 = = البحتري  انزؼشٚف ثبنجؾزش٘ 3 15

يؼشفخ انُضش فٙ انؼظش انؼجبعٙ  3 16

 األٔل
 = = النثر في العصر العباسي االول 

 = = فنونة   انزؼشٚف ثفٌُٕ انُضش انؼجبعٙ 3 17
 = = الرسائل  انزؼشٚف ثبنشعبنخ 3 18
 = = الخطابة  انزؼشٚف ثفٍ انخطبثخ 3 19
 = = القصص  انزؼشٚف ثبنمظض 3 21
 = = لتوقيعات ا انزؼشٚف ثبنزٕلٛؼبد 3 21

انزؼشٚف فٙ انؼظش انؼجبعٙ  3 22

 انضبَٙ ٔأْى فَُّٕ انشؼشٚخ
 = = الشعر في العصر العباسي الثاني  

 = = اغراضة الشعرية   انزؼشٚف ثبألغشاع انشؼشٚخ 3 23
 = = بيانتة    3 24

انزؼشٚف ثبثشص شؼشاء انؼظش  3 25

 انؼجبعٙ انضبَٙ
 = = ابرز شعرائة  

 = = ابو فراس الحمداني   ف ثأثٙ فشاط انؾًذاَٙانزؼشٚ 3 26
 = = الشريف الرضي  انزؼشٚف ثبنششٚف انشػٙ 3 27
 = = ابو العالء المعري   انزؼشٚف ثأثٙ انؼالء انًؼش٘ 3 28

يؼشفخ انُضش فٙ انؼظش انؼجبعٙ  3 29

 انضبَٙ
 = = النثر  في العصر العباسي الثاني  

ش فٙ انزؼشٚف ثبثشص كزبة انُض 3 31

 انؼظش انؼجبعٙ انضبَٙ
 = = ابرز كتابة 

 = = المقامات  يؼشفخ انًمبنخ 3 31
 = = مراجعة وامتحان  اخزجبس 3 32



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .25

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

     االدب العباسي  شوقي ضيف 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد  ٔسػ

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .26

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .27

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .28

 ة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((مراخع

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

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

 البرنامج.



 انُؾٕ  AC7 اعى / سيض انًمشس .29

 انهغخ  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .31

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .31
 فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ صالس عبػبد 

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .32

 96 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .33

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .34

 أْذاف انًمشس .35

تدريس مادة النحو العربي التي تعد من ضروريات دراسة المغة العربية ليتمكن الطمبة من النطق بصورة صحيحة عمى وفق قواعد 
 لطمبة الثانوياتإعراب الكالم العربي الفصيح، ومن ثم تمكنيم من تدريس ىذه المادة 

 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .36

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 ـ اٌ ٚزؼشف ػهٗ يؼُٗ اإلػبفخ ٔإَٔاػٓب1أ

 اٌ ٚزؼشف ػهٗ أػًبل انًظذس  -2أ

 اٌ ٚزؼشف ػهٗ أثُٛخ انًشزمبد -3أ
 اٌ ٚزؼشف ػهٗ أثُٛخ انًظبدس -4أ
 انغش اٌ ٚزؼشف ػهٗ يؼبَٙ ؽشٔف -5أ

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يؼشفخ  كٛفٛخ اعزؼًبل يؼبَٙ ؽشٔف انغش  – 1ة         

   اٌ ًٚٛٛض ثٍٛ أثُٛخ انًشزمبد ٔأثُٛخ انًظبدس  - 2ة

 اٌ ٚفٓى يؼُٗ اإلػبفخ ٔإَٔاػٓب  - 3ة

 ٔػغ لبػذح اعبعٛخ نكم يٕػٕع نفٓى انًبدح     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 نًؾبػشح ٔأعئهخا



 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانزطجٛمٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انمذسح ػهٗ اعزٛؼبة انًٕػٕع ٔفًّٓ -1ط

 انمذسح ػهٗ اكزشبف يٓبسارّ يٍ خالل انزطجٛمبد انهغٕٚخ ٔانُؾّٕٚ -2ط         

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح ٔاعئهخ

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانزطجٛمٛخ

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انمذسح ػهٗ رٕظٛف انغبَت انهغٕ٘ فٙ انزذسٚظ -1د        

 يؼشفخ انمٕاػذ األعبعٛخ انهغخ انؼشثٛخ  -2د       

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .37

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس انًؾبػشاد حروف الجر انزؼشٚف ثؾشف انغش 3 1

انزؼشٚف ثًؼبَٙ ْزِ  3 2

 انؾشٔف
 = = حروف الجر

انزؼشٚف ثإَٔاع ؽشٔف   3 3

 انغش
 = = حروف الجر

انزؼشٚف ثبنًزغٛشاد ػهٗ  3 4

 انغًهخ يٍ ؽشٔف انغش
 = = حروف الجر

 = = اإلضافة انزؼشٚف ثبإلػبفخ 3 5
 = = اإلضافة انزؼشٚف ثإَٔاع اإلػبفخ 3 6
 = = اإلضافة يؼشفخ يؼبَٙ اإلػبفخ 3 7
 = = اإلضافة انًزغٛشاد 3 8
 = = اإلضافة  3 9

 = = مصدر واسموإعمال ال انزؼشٚف ثأػًبل انًظذس 3 11

يؼشفخ اعى انفبػم ٔطٛغ  3 11

 انًجبنغخ
 = = إعمال اسم الفاعل وصيغ المبالغة

 = = إعمال اسم المفعول يؼشفخ اعى انًفؼٕل 3 12
 = = أبنية المصادر يؼشفخ أثٛخ انًظبدس 3 13

انزؼشٚف ثأثُٛخ أعًبء  3 14

 انفبػهٍٛ ٔانًفؼٕنٍٛ

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 
 = = الصفات المشبهات بهاو 

15 3 
 انزؼشٚف ثبنظفبد انًشجٓخ

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين 
 = = والصفات المشبهات بها

 = = التعّجب انزؼشٚف ثبنزؼغت 3 16

يؼشفخ َؼى ٔثئظ ٔيب عشٖ  3 17

 يغشاًْب
 = = نعم وبئس وما جرى مجراىما

 = = أفعل التفضيل انزؼشٚف ثأفؼبل انزفؼٛم 3 18
 = = أفعل التفضيل انزؼشٚف ثأفؼبل انزفؼٛم 3 19
 = = النعت يؼشفخ انُؼذ 3 21
 = = التوكيد يؼشفخ انزٕكٛذ ٔأدٔارّ 3 21
 = = العطف )عطف البيان( يؼشفخ ػطف انجٛبٌ 3 22
 = = العطف )عطف النسق( انزؼشٚف ثـ ػطف اَغك 3 23
 = = البدل يؼشفخ انجذل 3 24
 = = النداء يؼشفخ انُذاء 3 25
 = = النداء يؼشفخ أدٔاد انُذاء 3 26
 = = االستغاثة والندبة انزؼشٚف ثبالعزغبصخ ٔانُذثخ 3 27
 = = الندبة والترخيم انزؼشٚف ثبنُذثخ ٔانزشخٛى 3 28

انزؼشٚف ثبالخزظبص  3 29

 ٔانزؾزٚش ٔاالغشاء
 = = االختصاص والتحذير واإلغراء

 انزؼشٚف ثـ أعًبء األفؼبل 3 31

 ٔاألطٕاد

أسماء األفعال واألصوات ونونا 
 = = التوكيد

 = = نونا التوكيد واالسم الذي ال ينصرفانزؼشٚف ثـ ََٕب انزٕكٛذ  3 31



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .38

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 انًمشس كزت 
      ٖأخش 

  شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك )الجزء الثالث(    محمد محي

 الدين 

 )جامع الدروس العربية  )مصطفى الغالييني 

 )النحو الوافي )عباس حسن 

 أي كتب أخرى في النحو العربي

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 نكزشَٔٛخ (ٔانًٕالغ اال
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .39

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 ٔاالعى انز٘ الُٚظشف

انزؼشٚف ثبالعى انز٘  3 32

 الُٚظشف
 = = االسم الذي ال ينصرف

 برنامح األكاديمي((مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة ال

ٌ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.



 

 هٛخ انزشثٛخ نهجُبدك انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .41

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .41

 ػهى انهغخ  AC8 اعى / سيض انًمشس .42

 انهغخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .43

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .44
 عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .45

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .46

 6/4/2114 ذاد ْزا انٕطف ربسٚخ إػ .47

 أْذاف انًمشس .48

 اطالع الطمبة عمى مفردات عمم المغة الحديث وفروعو
 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .49

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف انمًٛخ انؼهًٛخ نؼهى انهغخ -1أ

 اٌ ٚؼشف انهغبَٛبد انزطجٛمٛخ -2أ

 هغخ يٍ خالل انهغبَٛبد انؾذٚضخاٌ ٚفٓى ػهى ان  -3أ
 اٌ ٚفٓى ػهى انهغخ فٙ ػٕء انًُٓظ انزبسٚخٙ ٔانًمبسٌ ٔانٕطفٙ -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يؼشفخ انُظشٚبد انؾذٚضخ فٙ ػهى انهغخ - 1ة

 يؼشفخ انًُبْظ انهغبَٛبد انزطجٛمٛخ  - 2ة

 ٚخٛخ ٔانًمبسَخانزؼشف ػهٗ انًُبْظ انهغٕٚخ  ٔانزبس  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 يؼشفخ انًُبْظ انهغٕٚخ انمذًٚخ ٔاؽزٕائٓب ػهٗ اعبعٛبد ثؼغ انًُبْظ انهغبَٛخ انؾذٚضخ -1ط

 زطجٛمٛخ انؾذٚضخسثؾ ػهى انهغخ ثبنؼهٕو انهغبَٛخ ان -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انزؼشٚف ػهٗ دٔس انهغخ ٔرطٕسْب ػجش انزبسٚخ -1د

 يؼشفخ لًٛخ انًُبْظ انهغٕٚخ انؾذٚضخ ٔرطجٛمبرٓب -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .51

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االختبار المحاضرات تعرٌف المادة   2 1

2 
معرفة مصطلحات فقه  2

 اللغة
ة فقة مصطلحات تاسٌسٌ

 اللغة 
= = 

 = = علم اللغة  التعرٌف بـ علم اللغة 2 3

 = = الفٌلولوجٌا  التعرٌف الفٌلولوجٌا 2 4

 = = فروع علم اللغة  معرفة فروع علم اللغة  2 5

 = = السانٌات النظرٌة  معرفة السانٌات النظرٌة 2 6

7 
التعرٌف بالسانٌات  2

 التطبٌقٌة
 = = اللسانٌات التطبٌقٌة 

8 
معرفة تارٌخ الدرس  2

 اللسانً وتطوره
تارٌخ الدرس اللسانً 

 وتطوره 
= = 

9 
التعرٌف بالمصطلحات  2

التؤسٌسٌة فً فقه اللغة 
 وعلم اللغة

مصطلحات تؤسٌسٌة فقه 
 اللغة وعلم اللغة

= = 

 = = الفٌلولوجٌا معرفة معنى الفٌلولوجٌا  2 11

11 
معرفة علم اللغة اللسانٌات  2

 النظرٌة
-وع علم اللغة  /أفر

 اللسانٌات النظرٌة
= = 

12 
التعرف بـ اللسانٌات  2

 التطبٌقٌة
 = = اللسانٌات التطبٌقٌة -ب

13 
معرفة تارٌخ الدرس  2

 اللسانً وتطوره
تارٌخ الدرس اللسانً 

 وتطوره 
= = 

14 
التعرٌف باتجاهات البحث  2

 اللسانً
 = = اتجاهات البحث اللسانً

15 
2 

التارٌخً معرفة االتجاه 
 والمقارن

االتجاه  - أ
التارٌخً 

 والمقارن :
= = 

16 
التعرٌف بالنشاة والمفاهٌم  2

 واالعالم
 :أوالً 

 )النشؤة،المفاهٌم،االعالم( 
= = 

17 

2 

معرفة النمنهج التارٌخً 
والمنهج المقارن فً 

 الدراسات المقارنة

ثانٌاً :المنهج التارٌخً 
والمقارن فً الدراسات 

عبد  الحدٌثة )د.رمضان
التواب ،محمود حجازي 

،د.رشٌد العبٌدي، 
 أ.د.نعمة رحٌم العزاوي(

= = 

18 
2 

 التعرٌف باالتجاه الوصفً
االتجاه  - ب

 الوصفً :
= = 

19 
2 

 التعرٌف ظروف النشؤة 
أوال: ظروف النشؤة ، 
 فردٌناند دي سوسٌرو

= = 

21 
2 

 معرفة المستوى الصرفً
المستوى  - أ

 الصرفً
= = 

 = = المستوى التركٌبً -ج التركٌبًمعرفة المستوى  2 21

22 
التعرٌف بالمستوى  2

 الداللً
 = = المستوى الداللً -د



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .51

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 مبادئ المسانيات د.احمد محمد قدور 

 المدخل الى عمم المغة ومناىج البحث المغوي د. رمضان عبد التواب 

  محاضرات في المسانيات د. فوزي الشايب 

 دروس في االلسنية العامة  دي سوسير 

 المغة ومشكالت المعرفة   تشومسكي 

 لمسانيات  د. مازن الوعرقضايا اساسية في عمم ا 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .52

23 
التعرٌف باتجاهات البحث  2

 اللسانً
 = = اتجاهات البحث اللسانً

24 
2 

التعرٌف باالتجاه 
 التارٌخً والمقارن

االتجاه  - ت
التارٌخً 

 والمقارن :
= = 

 = = ، )النشؤة :أوالً  معرفة النشؤة 2 25

 = = المفاهٌم  معرفة المفاهٌم 2 26

 = = االعالم  معرفة االعالم 2 27

28 

2 

التعرٌف بالمنهج 
 التارٌخً

ثانٌاً :المنهج التارٌخً 
والمقارن فً الدراسات 
الحدٌثة )د.رمضان عبد 
التواب ،محمود حجازي 

،د.رشٌد العبٌدي، 
 أ.د.نعمة رحٌم العزاوي(

= = 

29 
2 

 اه الوصفًالتعرٌف باالتج
االتجاه  - ث

 الوصفً :
= = 

30 
2 

 معرفة ظروف النشؤة
أوال: ظروف النشؤة ، 
 فردٌناند دي سوسٌرو

= = 

31 
2 

معرفة المحدثون 
 والوظٌفٌة

المحدثون والوظٌفٌة ) 
احمد المتوكل ، نهاد 

 الموسى ( 
= = 

 = = مراجعة  امتحان  اختبار 2 32



 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .53

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .54

 انُمذ انمذٚى  AC9 اعى / سيض انًمشس .55

 االدة انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .56

 صالس عبػبد فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ انًزبؽخ أشكبل انؾؼٕس .57

 انغُخ انفظم / انغُخ .58

 96 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .59

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .61

 أْذاف انًمشس .61

تيعاب االطالع  عمى تطوير التاريخ لمنقد العربي القديم  من مرحمة الجذور حتى مكرحمة تكاممة وعمقو وشمولة فضال عن اس
 المصطمحات والقضايا النقدية  بيا كتب  النقد القديم ، التنظرية والتطبيقية حتى اواخر القرن السابع لميجرة .

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .62

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف يؼُٗ انُمذ األدثٙ ٔاًْٛزّ -1أ

 انمذًٚخ ػُذ انؼشةاٌ ٚؼشف انمؼبٚب انُمذٚخ  -2أ

 اٌ ٚفٓى َظشح انُمذ انؼشثٙ نهمظٛذح انؼشثٛخ  -3أ
 اٌ ٚفٓى انًُبْظ ٔانمؼبٚب انُمذٚخ فٙ ػظٕس األدة انؼشثٙ انمذٚى -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انمذسح ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ انمؼبٚب األدثٛخ ٔانُمذٚخ - 1ة

 األدثٙ فٙ ػٕء انُظشٚخ انُمذٚخ انمذًٚخانمذسح ػهٗ انزؾهٛم انُض   - 2ة

 يؼشفخ ػًٕد انشؼش انؼشثٙ ٔرطجٛمبرّ ػهٗ انُض األدثٙ انؼشثٙ  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ ٔانزؾهٛهٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 دثٛخ فٙ ػٕء انُظشٚخ انُمذٚخ انؼشثٛخانزًٛٛض ثٍٛ انُظٕص األ -1ط

 انزؾهٛم انُض األدثٙ -2ط

 انزؼشف ثبػالو انُمذ انؼشثٙ انمذٚى ٔيُبْغٓى انُمذٚخ -3ط

   -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح ٔانشثؾ ٔانًٕاصَخ

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ 



 

 ٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انً -د 

 االػبفخ انزؼهًٛخ يٍ خالل يؼشفخ انُمذ انمذٚى -1د

 االػبفخ انًُٓٛخ يٍ خالل اعزخذاو انُظٕص انُمذٚخ انمذًٚخ فٙ انزذسٚظ -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .63

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
بق اعى انٕؽذح / انًغ

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس انًؾبػشاد تعريف بالمادة  2 1

2 2 
 انزؼشٚف ثًؼُٗ انُمذ

 مقدمة في معنى النقد 
 = = 

يؼُٗ أٔنٛبد انُمذ انؼشثٙ  2 3

 ٔربسٚخخ
 = = نشاة النقد العربي 

 = = اثر الرواية انزؼشٚف ثأصش انشٔاٚخ 2 4

خ ٔانزذٍٔٚٛ يؼشفخ أصش انشٔاٚ 2 5

 فٙ ؽشكخ انُمذ انؼشثٙ

اثر الرواية والتدويين  في الحركة 
 = = النقدية 

انزؼشٚف ثبنهفع ٔانًؼُٗ ػُذ  2 6

 اثٍ لزٛجخ
 = = اللفظ والمعنى عند ابن قتيبة 

انزؼشٚف ثبنهفع ٔانًؼُٗ ػُذ  2 7

 ػهًبء انُمذ انؼشثٙ
 = = اللفظ والمعنى

يؼشفخ انهفع ٔانًؼُٗ ػُذ  2 8

 ؽعانغب
 = = اللفظ والمعنى عند الجاحظ

انزؼشٚف ثمؼٛخ انغشلبد  2 9

 انشؼشٚخ ٔاًْٛزٓب فٙ انُمذ
 = = السرقات الشعرية

يؼشفخ يُٓظ انًٕاصَخ ػُذ  2 11

 اٜيذ٘
 = = منهج الموازنة عند االموي 

انزؼشٚف ثمؼٛخ انظشاع ثٍٛ  2 11

 انمذٚى ٔانًؾذس ػُذ انغبؽع

ند الصراع بين القديم والمحدث ع
 = = الجاحظ 

انزؼشٚف ثمؼٛخ انظشاع ثٍٛ  2 12

 انمذٚى ٔانًؾذس ػُذ اثٍ لزٛجخ
 = = عند ابن قتيبة

يؼشفخ ػًٕد انشؼش ػُذ انُمبد  2 13

 انؼشة
 = = عمود الشعر 

يؼشفخ ػًٕد انشؼش ػُذ  2 14

 االيٕ٘ ٔانغشعبَٙ
 = = عند االموي والجرحاني 

انزؼشٚف ثمؼٛخ انجذٚغ ػُذ اثٍ  2 15

 ًؼزضان
 = = قضية البديع عند ابن المعتز  

 = = امتحان اخزجبس 2 16
 = = عطلة ربيع   2 17
 = = نظرية النظم  انزؼشٚف ثُظشٚخ انُظى  ٔأصشْب 2 18

يؼشفخ َظشٚخ انُظى ػُذ ػجذ  2 19

 انمبْش انغشعبَٙ 
 = = عند عبد القاىر الجرحاني 

 = = علوي ابن طباطبا ال ٔػُذ اثٍ ؽجبؽجب انؼهٕ٘ 2 21

انزؼشٚف اثٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ  2 21

 ٔعٕٓدِ انُمذٚخ
 = = ابن رشيد القراواني

 = = احكام الشعر  يؼشفخ اؽكبو انشؼش 2 22

انزؼشٚف ثبثٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ   2 23

 ٔآساءِ  انُمذٚخ

ابن رشيد القراواني واحكامة في 
 = = الشعر والشعراء

 = = نقد الشعر انزؼشٚف ثُمذ انشؼش 2 24

يؼشفخ أصش انُمذ انَٕٛبَٙ ػهٗ  2 25

 لذايخ ثٍ عؼفش

قدامة بن جعفر ونقد الشعر وتاثرة 
 = = بالنقد اليوناني

 = = حازم القرطاجي وكتابة انزؼشٚف ثـ ؽبصو انمشؽبعٙ 2 26

انزؼشٚف ثكُبٌ يُٓبط انجهغبء  2 27

 ٔعشاط األدثبء
 = = مناىج البلغادوس االدباء 



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .64

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 تاريخ النقد عند العرب  محاضرات في 

 د. ابتسام الصفار د. ناصر حالوي   
   تاريخ النقد العربي / د.  محمد زغمول سالم 

  دراسات نقدية في االدب العربي 

  د. محمود الجادر 

  النظرية النقدية عند العرب / د. ىند حسين طو 

 تاريخ النقد االدبي عند العرب / د. احسان عباس     

) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل يزطهجبد خبطخ 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .65

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  خ أكجش ػذد يٍ انطهج

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 = = ابن خلدون واراوءه خهذٌٔ ٔاساءِ  انزؼشف ثبثٍ 2 28
 = = في االدب والنقد يؼشفخ األدة ٔانُمذ 2 29
 = = مراجعة المادة رطجٛمبد 2 31
 = = مراجعة المادة يشاعؼخ 2 31
 = = امتحان اخزجبس 2 32

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((



 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .66

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .67

 انؾذٚش ٔيظطهؾّ  AC10 اعى / سيض انًمشس .68

 ػهى انؾذٚش انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .69

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .71
 دساعٛخ كبيهخ عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .71

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .72

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .73

 أْذاف انًمشس .74

 اٌ ٚؼشف ػهى انؾذٚش ٔأًْٛزخ

 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .75



 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف ػهى انؾذٚش ٔأًْٛزخ -1أ

 اٌ ٚؼشف فؼم رؼهى ٔرؼهٛى انؾذٚش -2أ

 اٌ ٚفٓى إَٔاع انؾذٚش  -3أ
 اٌ ٚفٓى رذٍٔٚ انغُخ انُجٕٚخ -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يؼشفخ انؾذٚش انُجٕ٘ انششٚف – 1ة

 يؼشفخ إَٔاع انجٛبٌ فٙ انغُخ – 2ة

 يؼشفخ ألغبو انؾذٚش – 3ة

     -4ة

 ؼهى ؽشائك انزؼهٛى ٔانز     

 انًؾبػشح        

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ           

 

 

 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 اٌ ًٚٛٛض ثٍٛ إَٔاع انؾذٚش -1ط

 اٌ ٚغزُجؾ األؽكبو انششػٛخ يٍ انؾذٚش انششٚف -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبػشح

 

 ٛى ؽشائك انزمٛ   

 

 االخزجبساد

 

 



 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انمذسح ػهٗ فٓى انؾذٚش انُجٕ٘ انششٚف ٔرٕظٛفّ فٙ انزؼهٛى -1د

 اعزُجبؽ األيضهخ نهزذسٚظ يٍ انؾذٚش انششٚف -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .76

 دانغبػب األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

يؼشفخ يكبٌ ػهى انؾذٚش ثٍٛ  2 1

 انؼهٕو
 االخزجبس انًؾبػشاد يكبٌ ػهى انؾذٚش ثٍٛ انؼهٕو 

يؼشفخ فؼم رؼهٛى ٔرؼهى  2 2

 انؾذٚش
 = = فؼم رؼهّى ، ٔرؼهٛى انؾذٚش

اعخ يؼشفخ انغبٚخ يٍ دس 2 3

 انؾذٚش انششٚف

انغبٚخ يٍ دساعخ انؾذٚش 

 انششٚف
= = 

 = = إَٔاع انجٛبٌ يؼشفخ إَٔاع انجٛبٌ فٙ انغُخ 2 4
 = = رفؼٛم انًغًم انزؼشٚف  ثزفؼٛم انًغًم 2 5
 = = رخظٛض انؼبو انزؼشٚف ثزخظٛض انؼبو 2 6
 = = رفٛٛذ انًطهك انزؼشٚف ثـ انًطهك 2 7

يؼشفخ ؽشق رذٍٔٚ انغُخ  2 8

 انُجٕٚخ انششٚفخ
 = = رذٍٔٚ انغُخ انُجٕٚخ

 = = ػهى انؾذٚش سٔاٚخ يؼشفخ ػهى انؾذٚش سٔاٚخ 2 9
 = = ػهى  انؾذٚش دساٚخ يؼشفخ ػهى انؾذٚش دساٚخ 2 11

يؼشفخ انغُذ ػٍ ؽشٚك  2 11

 انًزٍ
 = = انغُذ ػٍ ؽشٚك انًزٍ

 يؼشفخ انًزٍ ٔأنفبظ انؾذٚش  2 12
انًزٍ ْٕ أنفبظ انؾذٚش انز٘ 

 رزمٕو ثّ يؼبَٛخ 
= = 

يؼشفخ انفشق ثٍٛ انؾذٚش  2 13

 انمذعٙ ٔانؾذٚش انششٚف

انفشق ثٍٛ انؾذٚش انمذعٙ 

 ٔانؾذٚش انششٚف
= = 

يؼشفخ انكزت انخًغخ  2 14

 ٔانكزت انغُخ
 = = انكزت انخًغخ ٔانكزت انغُخ

 = = ألغبو انؾذٚش يؼشفخ ألغبو انؾذٚش 2 15
 = = ش انظؾٛؼانؾذٚ يؼشفخ انؾذٚش انظؾٛؼ 2 16
 = = انؾذٚش انؾغٍ يؼشفخ انؾذٚش انؾغٍ 2 17
 = = انؾذٚش انؼؼٛف يؼشفخ انؾذٚش انؼؼٛف 2 18
 = = انؾذٚش انًشعم يؼشفخ انؾذٚش انًشعم 2 19
 = = انؾذٚش انشبر يؼشفخ انؾذٚش انشبر 2 21
 = = انؾذٚش انًُكش يؼشفخ انؾذٚش انًُكش 2 21
 = = نؾذٚش انًؼهما يؼشفخ انؾذٚش انًؼهم 2 22
 = = انؾذثش انًؼطشة يؼشفخ انؾذٚش انًؼطشة 2 23
 = = انؾذٚش انًمهٕة يؼشفخ انؾذٚش انًمهٕة 2 24
 = = انؾذٚش انًٕػٕع يؼشفخ انؾذٚش انًٕػٕع 2 25

26 
يؼشفخ ألغبو انؾذٚش يٍ  2

ؽٛش كضشح ؽشق انؾذٚش 

 انزٙ سٔ٘ ثٓب

ألغبو انؾذٚش يٍ ؽٛش  

ٙ كضشح ؽشق انؾذٚش انز

 سٔ٘ ثٓب
= = 

 = = ػهى سٔاح انؾذٚش يؼشفخ ػهى سٔاح انؾذٚش 2 27

انزؼشٚف ثأْى يذَٔبد  2 28

 انؾذٚش انُجٕ٘ انششٚف

أْى يذَٔبد انؾذٚش انُجٕ٘ 

 انششٚف
= = 

 = = أؽبدٚش نهؾفع ٔانششػ رطجٛمبد ػهٗ أؽبدٚش َجٕٚخ  2 29
31 2  = = = 
31 2  = = = 



  انجُٛخ انزؾزٛخ .77

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .78

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .79

32 2  = = = 

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .81

 انمٛبط ٔانزمٕٚى  AD1 اعى / سيض انًمشس .81

 ػهى َفظ جشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓبان .82

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .83
 عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .84

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .85

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .86

 أْذاف انًمشس .87

 .تتعرف على مفاهيم القياس والتقومي وأنواع كل منها 

   اس والتقومي حسب عدة معايري.أدوات القي تصنف 
 .تتعرف على مفهوم اهلدف السلوكي وتصنيفاته املختلفة 
  ..متيز بني االختبار حمكي املرجع واالختبار معياري مرجعي 
  .تتعرف على أنواع األسئلة وجوانب القوة والضعف لكل منها 
 وتصحيح االختبارات.  حتدد إجراءات إخراج وتطبيق 
 ات والصدق وأنواعها وطرق استخراج كل منها.تتعرف على مفاهيم الثب 
 .تتعرف على بعض طرق متثيل البيانات وحساب بعض املقاييس اإلحصائية 
  .حتلل نتائج االختبارات إحصائيا 

 تتعرف مفاهيم الثبات والصدق وأنواعها وطرق استخراج كل منها

 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .88



 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 تتعرف على مفاهيم القياس والتقومي وأنواع كل منها. -1أ

 تتعرف على مفاهيم القياس والتقومي وأنواع كل منها. -2أ

 تتعرف على مفاهيم القياس والتقومي وأنواع كل منها.  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 فهم الطالبة بمحتوى المقرر وتساعد على تحقٌق أهدافه. إجراء بعض األبحاث التً تعمق - 1ة
 عروض بوربوٌنت لموضوعات المقرر. التعلم الذاتً . التعلم التعاونً  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

هين، االستقصاء املوجه أساليب تدريسية فعالة من خالل تنظيم العمل داخل القاعة الدراسية باالعتماد احملاضرة، العصف الذ .1
 ، النشاطات الفردية واجلماعية. ،املناقشة، استخدام مصادر مساندة )شبكة االنرتنت،املكتبة(

 ؽشائك انزمٛٛى      

 اختبارات دوريه . -حلقات نقاشيه . ج-تطبيقات تربوية . ب-أ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 ج الدراسٌة الوعً بمعنى مادة القٌاس والتقوٌم وأهمٌته المناه -1ط -

 

 أن ٌكتسب الطالب القدرة على معرفه اهداف القٌاس والتقوٌم -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

أساليب تدريسية فعالة من خالل تنظيم العمل داخل القاعة الدراسية باالعتماد احملاضرة، العصف الذهين، االستقصاء املوجه  .2
 ، النشاطات الفردية واجلماعية. ة )شبكة االنرتنت،املكتبة(،املناقشة، استخدام مصادر مساند

 ؽشائك انزمٛٛى    

 اختبارات دوريه . -حلقات نقاشيه . ج-تطبيقات تربوية . ب-أ



 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 دف السلوكي وتصنيفاته املختلفة.تتعرف على مفهوم اهل -1د         

 متيز بني االختبار حمكي املرجع واالختبار معياري مرجعي.. -2د

    -4دتتعرف على أنواع األسئلة وجوانب القوة والضعف لكل منها. -3د



 ثُٛخ انًمشس .89

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ٚمخ انزمٛٛىؽش ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

مجموعات صغيرة باجراء مقارنة بين 
 القياس والتقويم

مفاىيم اساسية في القياس )تعريف 
القياس والتقويم واالختبار واىمية  

 كل منها(
 االخزجبس انًؾبػشاد

2 

)انواع  مفاىيم اساسية في القياس  2
ربوية التقويم ، اغراضو ، المسائلة الت

، ضمان الجودة ، خصائص التقويم 
 الجيد(

= = 

3 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

مجموعات صغيرة باجراء مقارنة بين 
 انواع القياس

)مستويات مفاىيم اساسية في القياس
 = = القياس ، خصائص كل مستوى(

مواصفات االختبار الجيد)الصدق ،   2 4
 = = الثبات(

تبار الجيد )العدالة ، مواصفات االخ  2 5
 = = الموضوعية ، الشمولية(

6 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2
مجموعات بعمل مقارنة بين 
خصائص الفقرات المقالية 

 والموضوعية

صياغة الفقرات االختبارية )الفقرات 
 الموضوعية والمقالية (

= = 

7 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

نماذج من  مجموعات صغيرة بعمل
 الفقرات المقالية واالجابة القصيرة

الفقرات االختبارية )المقالية واالجابة 
 = = القصيرة(

8 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
فقرات اكمال االجابة والصواب 

 والخطأ

الفقرات االختبارية )اكمل االجابة 
 والصواب والخطأ(

= = 

9 

ف الطالبات بعد تقسيمهم الى تكلي 2
مجموعات صغيرة بعمل نماذج من 
فقرات االختيار من متعدد وفقرات 

 المزاوجة

الفقرات االختبارية )االختيار من 
 متعدد والمزاوجة(

= = 

 = = االمتحان االول  2 11
 = = خطوات بناء االختبار   2 11
 = = خطوات بناء االختبار  2 12

13 
ت بعد تقسيمهم الى تكليف الطالبا 2

مجموعات بعمل نموذج الختبار 
 سنوي او نصف سنوي

 خطوات بناء االختبار
= = 

 = = عطلة نصف السنة  2 14

15 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

مجموعات بتحليل محتوى دراسي 
 الى عناصره االساسية

 بناء الخارطة االختبارية
= = 

 = = بناء الخارطة االختباريةالى  تكليف الطالبات بعد تقسيمهم 2 16



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .91

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

ٗ عجٛم انًضبل يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػه

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

مجموعات بحساب وزن كل خلية 
 من خاليا الخارطة االختبارية

 = = بناء الخارطة االختبارية  2 17

18 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

مجموعات بحساب معامل الصعوبة 
 للفقرات

 التحليل االحصائي لالختبار
= = 

 = = بات بدء التطبيق العملي للطال  2 19
21 2  = = = 
21 2  = = = 
22 2  = = = 
23 2  = = = 
24 2  = = = 

25 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

مجموعات بحساب معامل التمييز 
 للفقرات

 التحليل االحصائي لالختبار
= = 

26 
تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2

مجموعات بحساب فعالية البدائل 
 الخاطئة

 يل االحصائي لالختبارالتحل
= = 

27 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2
مجموعات بحساب المعدل 

الحسابي لدرجات افتراضية على 
 اختبار افتراضي

 تفسير درجات االختبار

= = 

28 

تكليف الطالبات بعد تقسيمهم الى  2
مجموعات بحساب النسبة المئوية 

للنجاح لدرجات افتراضية على 
 ضياختبار افترا

 تفسير درجات االختبار

= = 

 = = االمتحان الثاني  2 29
 = = مناقشة المشروع العملي  2 31
 = = مناقشة المشروع العملي  2 31
 = = مناقشة المشروع العملي  2 32



انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .91

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 وصف المقرر نموذج

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .92

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .93

 انُمذ االدثٙ انؾذٚش  AD2 اعى / سيض انًمشس .94

 االدة انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .95

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .96
 هخعبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبي

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .97

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .98

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .99

 أْذاف انًمشس .111

 التعرٌف ببعض المصطلحات والمفاهٌم والنظرٌات النقدٌة 
 عرض قوانٌن األنواع واالصناف األدبٌة  . 

 تنمٌة الحس الجمالً عند الطالب 
 صوص األدبٌة والنقدٌة العالٌة . تشجٌع الطالب على قراءة الن 

 احتضان المواهب النقدٌة واألدبٌة التً ٌمتلكها بعض الطلبة
 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .111

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف يؼُٗ انُمذ ٔأدٔارّ انًُٓغٛخ -1أ

 اٌ ٚؼشف انًُبْظ ٔانؾشكبد انُمذٚخ انًُٓغٛخ -2أ

 اٌ ٚفٓى انُض االثذاػٙ ٔإَٔاػّ  -3أ
 اٌ ٚفٓى انذساعبد انُمذٚخ ٔاألَٕاع األدثٛخ انؾذٚضخ -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انزؾهٛم انُظٕص - 1ة

 انؾكى ٔاالعزُجبؽ ػهٗ انًُبْظ انُمذٚخ انًُٓغٛخ  - 2ة

 انضمبفخ انُمذٚخ  - 3ة

     -4ة

 ؼهى ؽشائك انزؼهٛى ٔانز     

 انًؾبػشح

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 يٓبسح انؾكى ٔاالعزُجبؽ -1ط

 انزفكٛش انًُظى يٍ خالل انًُبْظ انُمذٚخ انؾذٚضخ -2ط

 -3ط

   -4ط

  



 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح ٔاالؽالع ػهٗ انكزت انؾذٚضخ

 ٛٛى ؽشائك انزم   

 االخزجبساد

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انضمبفخ األدثٛخ ٔانُمذٚخ --1د

 انمذسح ػهٗ االخزجبس ٔانزٕظٛف -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .112

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
ق اعى انٕؽذح / انًغب

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبس انًؾبػشاد تعريف بالمادة  2 1

2 

2 
انزؼشٚف ثبنًظطهؾبد 

انُمذٚخ يضم انفُال ٔانغًبل 

 ٔانذة

تحدٌد ومناقشة  معانً 
 مصطلحات نقدٌة شائعة 

فً النقد الحدٌث الفن ،األدب 
. ، 

 الجمال

= = 

3 
يؼشفخ ػُبطش انؼًهش األدثٙ  2

بؽفخ ٔانخٛبل ٔانفكشح انؼ

 ٔاألعهٕة

عناصر العمل األدبً : 
العاطفة ،الخٌال ، الفكرة ، 

 اإلسلوب . 
= = 

انزؼشٚف ثؼُبطش انؼًم  2 4

 األدثٙ
دراسة تطبٌقٌة ) عناصر 

 العمل األدبً ( 
= = 

انزؼشٚف ثؼاللخ انذة  2 5

 ٔانًغزًغ
العالقة بٌن األدب  

 والمجتمع 
= = 

 نهفٍ  يؼشفخ َظشٚخ انفٍ 2 6

  
 = = نظرٌة الفن للفن    

 = = نظرٌة الفن للمجتمع  يؼشفخ َظشٚخ انفٍ نهًغزًغ  2 7
 = = المدارس األدبٌة  انزؼشٚف ثبنًذاسط األدثٛخ 2 8
 = = الكالسٌكٌة  يؼشفخ انكالعكٛخ 2 9

 = = الرومانتٌكٌة  يؼشفخ انشٔيبَزٛكٛخ 2 11

 يؼشفخ انٕالؼٛخ ٔإَٔاػٓب 2 11
ة ) الواقعٌة النقدٌة ، الواقعٌ

 الواقعٌة اإلشتراكٌة( .
= = 

 = = الرمزٌة  يؼشفخ انشيضٚخ 2 12
 = = السرٌالٌة  يؼشفخ انغشٚبنٛخ 2 13

انزؼشٚف ثُظشٚخ انُمذ  2 14

 ٔأًْٛزّ ٔؽجٛؼزّ
نظرٌة النقد : معنى النقد 

 وأهمٌته وطبٌعته 
= = 

 = = الناقد وقدراته  يؼشفخ انُبلذ ٔلذسارّ 2 15
 = = نظرٌة األنواع األدبٌة  يؼشفخ َظشٚخ األَٕاع األدثٛخ 2 16

يؼشفخ انفشق ثٍٛ انشؼش  2 17

 ٔانُضش
 = = الفرق بٌن الشعر والنثر 

18 
انزؼشٚف ثبَٕاع انشؼش  2

انًهؾًٙ ٔانغُبئٙ 

 ٔانًغشؽٙ ٔانزؼهًٛٙ

أنواع الشعر : الملحمً ، 
 الغنائً ، المسرحً

 التعلٌمً 
= = 

ثبنُضش ٔإَٔاػّ  انزؼشٚف 2 19

 انمظخ
 = = النثر وأنواعه : القصة

21 
انزؼشٚف ثـ ربسٚغ انمظخ  2

ٔانؾكبٚخ ٔانشٔاٚخ انمظٛشح 

 ٔااللظٕطخ

تارٌخ القصة ، الحكاٌة ، 
الرواٌة القصٌرة 

 ،اإلقصوصة 
= = 

 دساعخ رطجٛمٛخ 2 21
دراسات تطبٌقٌة فً 

 الخصائص 
= = 

22 

2 
انزؼشٚف ثبنًغشؽٛخ 

 ٛخٔػُبطشْب انفُ

المسرحٌة : تارٌخ المسرحٌة 
، عناصرها : العقدة 

،الصراع ، الشخصٌات 
 ،الحوار.

= = 

23 
2 

 يؼشفخ إَٔاع انًغشؽٛبد
أنواع المسرحٌات : كومٌدٌا 

، مٌلودراما ، المسرح 
الملحمً ، دراسات تطبٌقٌة 

= = 



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .113

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 النقد األدبً الحدٌث محمد غنٌمً هالل.

 تمهٌد فً النقد الحدٌث روز غرٌب . 

 ت األدب  مجدي وهبه . معجم مصطلحا

 دلٌل الناقد األدبً سعد البازعً ومٌجان الروٌلً . 

 فً نظرٌة األدب  شكري عزٌز ماضً 

 النقد التطبٌقً التحلٌلً د. عدنان خالد عبد هللا 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

عزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انخذيبد اال

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .114

 ؽبنجخ111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 للمسرحٌة .

يؼشفخ انًمبنخ ٔػُبطشْب  2 24

 ٔإَٔاػٓب
المقالة : عناصرها ، 

 اعها ، دراسة تطبٌقٌة .                أنو
= = 

 = = المناهج النقدٌة  يؼشفخ انًُبْظ انُمذٚخ  2 25
 = = المنهج التؤثري  يؼشفخ انًُٓظ انزأصش٘ 2 26
 = = المنهج التارٌخً  يؼشفخ انًُٓظ انزبسٚخٙ 2 27
 = = المنهج اإلجتماعً  يؼشفخ انًُٓظ االعزًبػٙ 2 28
 = = المنهج النفسً  ٓظ انُفغٙيؼشفخ انًُ 2 29
 = = مراجعة  يشاعؼخ 2 31
 = = مراجعة = 2 31
 = = امتحان اخزجبس 2 32

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((



 المقرروصف 

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .115

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انغبيؼٙ / انًشكض انمغى .116

 انُؾٕ AD3 اعى / سيض انًمشس .117

 انهغخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .118

 صالس عبػبد فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .119

 انغُخ انفظم / انغُخ .111

 96 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .111

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .112

 ذاف انًمشسأْ .113

  العريب  النحومنهج معرفة 

 
 
 
 
 
 

ٌ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.

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .114



 

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ أدٔاد انُذاء -1أ

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ االغشاء ٔانزؾزٚش ٔأعًبء األفؼبل ٔاألعًبء انزٙ ال رُظشف -2أ

 هٗ ػاليبد اإلػشاةاٌ ٚزؼشف انطبنت ػ  -3أ
 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انغضو ٔأدٔارّ -4أ
 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انؼذد ٔانًؼذٔد  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يؼشفٛخ كفٛخ اعزؼًبل أدٔاد األفؼبل ٔاألعًبء ثظٕسح طؾٛؾخ - 1ة

 اٌ ًٚٛٛض ثٍٛ ػاليبد اإلػشاة يٍ ؽٛش انُظت ٔانغش ٔانكغشح  - 2ة

 اٌ ٚفشق ثٍٛ انؼذد ٔانًؼذٔد ٔكٛفٛخ يًطبثمخ انؼذد ٔيخبنفزّ يغ انًؼذٔد  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح األعئهخ

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانزطجٛمٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انمذسح ػهٗ فٓى انًٕػٕع -1ط

 ظٕسح طؾٛؾخػجؾ انؾشكبد اإلػشاثٛخ ث --2ط

 انمذسح ػهٗ رًٛٛض ثٍٛ األعًبء ٔاألفؼبل -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح ٔرطجٛك

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزطجٛمٛخ

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 ٕظٛف انغبَت انهغٕ٘ فٙ انزذسٚظانمذسح ػهٗ ر -1د

 نمذسحٖ ػهٗ يؼشفخ انمٕاػذ األعبعٛخ فٙ انهغخ انؼشثٛخ-2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .115

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 بساالخزج انًؾبػشاد باب النداء انزؼشٚف ثبنُذاء 3 1
 = = تتمة باب النداء يؼشفخ أدٔاد انُذاء 3 2
 = = االختصاص انزؼشٚف ثبالخزظبص 3 3

رطجٛمبد ػهٗ االخزبص  3 4

 ٔانُذاء
 تطبيقات على االختصاص والنداء

= = 

 = = االغراء والتحذير انزؼشٚف ثبالغشاء ٔانزؾزٚش 3 5
 = = أسماء األفعال يؼشفخ أعًبء ٔاألفؼبل  3 6
 = = تتمة أسماء األفعال أعًبء ٔاألفؼبل إَٔاع 3 7

انزؼشٚف ثبالعى انز٘  3 8

 الُٚظشف
 االسم الذي ال ينصرف

= = 

 = = تتمة االسم الذي ال ينصرف إَٔاع االعى انز٘ ال ُٚظشف 3 9

انزؼشٚف ثبػشاة انفؼم  3 11

 انًؼبسع

اعراب الفعل المضارع: ) رفعو 
 = = ونصبو (

 = = جزم الفعل المضارع ؼبسعيؼشفخ عضو انفؼم انً 3 11
 = = أدوات الشرط الجازمة يؼشفخ أدٔد انششؽ انغبصيخ 3 12
 = = فصل )لو ولوال ولوما ( يؼشفخ نٕ ٔنٕال ٔنٕيب 3 13
 = = العدد يؼشفخ انؼذد 3 14

15 
رطجٛمبد ػهٗ انؼذد ٔكٛفٛخ  3

يؼشفخ يطبثمخ ٔيخبنفخ 

 انًؼذٔد يغ انؼذد

 تطبيقات على موضوع العدد
= = 

16 3 
 

 تطبيقات عامة
 = = عطلة نصف السنة

 = = الجملة وأقسامها يؼشفخ انغًهخ ٔألغبيٓب 3 17

يؼشفخ انغًم انزٙ ال يؾم  3 18

 نٓب يٍ اإلػشاة

الجمل التي ال محل لها من 
 = = االعراب

 = = التطبيق والمشاىدة انزطجٛك 3 19
21 3  = = = 
21 3  = = = 
22 3  = = = 
23 3  = = = 
 = = تيسير النحو )اصول النحو العربي ( يؼشفخ أطٕل انُؾٕ انؼشثٙ 3 24
 = = المذاىب النحوية انزؼشٚف ثًزاْت انُؾٕ 3 25
 = = تيسير النحو عند القدماء انزؼشٚف ثبنُؾٕ ػُذ انمذيبء 3 26

27 3 
 انزؼشٚف ثبنُؾٕ انؾذٚش

 تيسير النحو عند المحدثين/
 = = 

 = = نتائج محاوالت التيسير د انٛغٛشَزبئظ يؾبٔال 3 28

29 3 
 يؼشفخ انًذاسط انُؾٕٚخ

المدارس النحوية، نشأة النحو 
 = = وأصولو

 = = الخالف النحوي انزؼشٚف ثبنخالف انُؾٕ٘ 3 31
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

    شرح ابن عقيل/ الجزء الرابع 

 النحو مذاىبو وتيسيره ، مجموعة مؤلفين  
  .المدارس النحوية، د. شوقي ضيف 

 المدارس النحوية ، د. خديجة الحديثي 

     نحو التيسير، الدكتور عبد الستار الجواري 

    ، فخر الدين قباوة./  اعراب الجمل 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .117

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  د يٍ انطهجخ ألم ػذ

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يؼشفخ األطٕل  3 31

 ٔانًظطهؾبد
 االصول والمصطلحات

= = 

 = = تطبيق نحوي رطجٛمبد َؾٕٚخ 3 32

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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



 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .118

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .119

 فمّ انهغخ   AD4 اعى / سيض انًمشس .121

 انهغخ انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .121

 صالس عبػبد فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .122

 انغُخ انفظم / انغُخ .123

 96 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .124

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .125

 أْذاف انًمشس .126

 تعريف الطالبات منيج فقة المغة  وعالقتة بعمم المغة 
 
 
 
 
 
 

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

 البرنامج.

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .127

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف فمّ انهغخ ٔػهى انهغخ -1أ

 اٌ ٚؼشف أطم انهغخ انؼشثٛخ ٔربسٚخٓب -2أ

 اٌ ٚفٓى انًُٕ انهغٕ٘ - -3أ
 ٌ ٚفٓى انُظبو انظٕرٙ نهغخ انؼشثٛخا -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انضمبفخ انهغٕٚخ - 1ة

 يؼشفخ انزطٕس انهغٕ٘  - 2ة

 انزبسٚخ انهغٕ٘ يؼشفخ  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انمذسح ػهٗ فٓى انهغخ ٔربسٚخٓب ٔرطٕسْب -1ط

 انزؾهٛم انهغٕ٘ -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح

 انزمٛٛى ؽشائك    

 االخزجبساد

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انضمبفٛخ )انزبسٚخ انهغٕ٘ ٔرطٕسِ( -1د

 انًٍٓ انمذسح انزؾهٛهٛخ انهغٕٚخ ٔانظٕرٛخ -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .128

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 ٕثخانًطه
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 3 
انزؼشٚف  ثفمخ انهغخ ٔػهى 

 انهفخ
 االخزجبس انًؾبػشاد فقو اللغة وعلم اللغة

2 3 
يؼشفخ عٕٓد ػهًبء انؼشثٛخ 

 فٙ فمّ انهغخ

جهود وعلماء العربية في فقو 
 اللغة

= = 

3 3 
يؼشفخ أطم انهغخ انؼشثٛخ 

 ٔربسٚخٓب

أصل اللغة العربية وعالقتها 
 بمجموعة اللغات السامية

= = 

 = = العربية الفصحى ولهجاتها يؼشفخ انهٓغبد انؼشثٛخ  3 4

5 3 
يؼشفخ انزشادف ٔانًشزشن 

 ٔانزؼبد
 = = الترادف والمشترك والتضاد

6 3 
يؼشفخ ٔعبئم انُؾٕ 

)االشزمبق ٔانُؾذ 

 ٔانزؼشٚف(

وسائل النحو)االشتقاق والتحت 
 لتعريف(وا

= = 

 = = تواالعراب وأصال يؼشفخ االػشاة ٔأطبنزّ 3 7

8 3 
يؼشفخ انُظبو انظٕرٙ نهغخ 

 انؼشثٛخ

النظام الصوتي للغة العربية 
 )مخارج األصوات (

= = 

 = = صفات األصوات انزؼشٚف ثظبف األطٕاد 3 9

 يؼشفخ انظٕاْش انظٕرٛخ 3 11
الظواىر الصوتية الناشئة في 

 التركيب
= = 

 = = المعجم العربي انزؼشٚف ثبنًؼغى انؼشثٙ 3 11
 = = معجمات المعاني يؼشفخ يؼغًبد انًؼبَٙ  3 12
 = = معجمات األلفاظ يؼشفخ يؼغًبد األنفبظ 3 13
 = = معجمات الحديثة يؼشفخ انًؼغًبد انؾذٚضخ 3 14

15 3 
يؼشفخ انهغخ انؼشثٛخ فٙ 

 انؼظش انؾذٚش
 = = العربية في العصر الحديث

 = = العامية والفصحى انزؼشٚف ثبنؼبيٛخ ٔانفظؾٗ 3 16

17 3 
يؼشفخ أطم دػٕٖ رٛغٛش 

 انكزبثخ

تيسير الكتابة ودعوى استعمال 
 الحروف االتينية

= = 

18 3 
يؼشفخ يُبْظ انجؾش فٙ 

 انهغخ 
 = = مناىج البحث في اللغة

19 3 
انزؼشٚف ثـ فشٔع ػهى انهغخ 

 انؾذٚش
 = = فروع علم اللغة الحديث 

21 3 = = = = 
21 3 = = = = 

22 3 
انزؼشٚف ثـ ػهى األطٕاد 

 ٔػهى انظشف
 = = علم األصوات وعلم الصرف

23 3 = = = = 
24 3 = = = = 
 = = علم النحو انزؼشٚف ثـ ػهى انُؾٕ 3 25
26 3 = = = = 
27 3 = = = = 
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

  فقة المغة  اميل بديع 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

ٔرشًم ػهٗ عجٛم انخذيبد االعزًبػٛخ ) 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .131

  انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

28 3 = = = = 
29 3 = = = = 
 = = الداللة علم انزؼشٚف ثـ ػهى انذالنخ 3 31
31 3 = = = = 
32 3 = = = = 

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .131

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .132

 االدة انؾذٚش / انشؼش   AD5 اعى / سيض انًمشس .133

 االدة انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .134

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .135
 عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .136

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .137

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .138

 انًمشسأْذاف  .139

 انزؼشف ػهٗ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش
 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .141

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 اٌ ٚؼشف انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش -1أ

 اٌ ٚؼشف ؽشكخ انُٓؼخ انؾذٚضخ ٔدٔسْب فٙ رطٕس انشؼش -2أ

 اٌ ٚفٓى األدة انؾذٚش ٔرطٕسِ  -3أ
 ٔانًزغٛشاد ٔانزطٕساد انؾذٚضخ نهُض انشؼش٘ انؾذٚش اٌ ٚفٓى انؾشكبد -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انمذسح ػهٗ انزًٛٛض ثٍٛ انُظٕص انشؼشٚخ انمذًٚخ ٔانؾذٚضخ - 1ة

 يؼشفخ انزطٕس ٔانزغٛٛش ػهٗ انُض انشؼش٘  - 2ة

 اعزٛؼبة انؾشكبد األدثٛخ ٔانُمذٚخ انؾذٚضخ نهشؼش  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انمذسح ػهٗ انزؾهٛم -1ط

 انمذسح ػهٗ انزًٛض ٔاالكزشبف ٔيٕاكجخ انزطٕس -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبػشح ٔانزؾفٛع

 ٛى ؽشائك انزمٛ   

 االخزجبساد

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 انغبَت انضمبفٙ فٙ يؼشفخ ؽشكبد انزطٕس انشؼش٘ ٔانؾذٚش -1د

 انغبَت انًُٓٙ رٕظٛف ْزِ انضمبفخ فٙ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ انزذسٚغٛخ -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .141

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 
2 

يؼشفخ ػٕايم انُٓؼخ 

 األدثٛخ

ػٕايم ٔيمٕيبد انُٓؼخ 

انؼشثٛخ انؾذٚضخ انغًهخ 

انفُغٛخ + َؾٕ انشؼٕس 

 انمٕيٙ +انزٕعغ فٙ انزؼهٛى

 االخزجبساد انًؾبػشح 

 = = ػطهخ  2 2

يؼشفخ اًْٛخ انزشعًخ  2 3

 ٔانطجبػخ فٙ انُٓؼخ األدثٛخ
 = = انزشعًخ +انطجبػخ

4 
أًْٛخ ٔدٔس انظؾبفخ  2

ٔؽشكخ االعزششاق فٙ 

 رطٕس األدة انؼشثٙ

انظؾبفخ +ؽشكخ 

 االعزششاق
= = 

انزؼشٚف ثـ يؾًٕد عبيٙ  2 5

 انجبسٔد٘
 = = يؾًٕد عبيٙ انجبسٔد٘

 يؼشفخ اغشاع انشؼشٚخ 2 6
نشؼشٚخ انمذًٚخ اغشاع ا

 ٔانؾذٚضخ
= = 

 = = أؽًذ شٕلٙ انزؼشٚف ثـ أؽًذ شٕلٙ 2 7
8 2 = = = = 
9 2 = = = = 

 = = شؼشِ انمذٚى ٔانغذٚذ يؼشفخ شؼشِ انمذٚى ٔانغذٚذ 2 11
11 2 = = = = 
 = = ايزؾبٌ فظهٙ اخزجبس 2 12

انزؼشٚف ثـ عًٛم طذلٙ  2 13

 انضْبٔ٘
 = = عًٛم طذلٙ انضْبٔ٘

انزؼشع ثـ يؼشٔف ػجذ انغُٙ  2 14

 انشطبفٙ
 = = يؼشٔف ػجذ انغُٙ انشطبفٙ

15 2 = = = = 
16 2 = = = = 
 = = يشاعؼخ األشؼبس رطجٛمبد 2 17
18 2 = = = = 
 = = ػطهخ  2 19
21 2  = = = 
 = = عًبػخ انذٕٚاٌ انزؼشٚف ثـ عًبػخ انذٕٚاٌ 2 21
22 2 = = = = 

 انزؼشٚف ثـ ػجذ انشؽًٍ 2 23

 شكش٘
 = = ػجذ انشؽًٍ شكش٘

 انزؼشٚف ثـ عًبػخ انًٓبعش 2 24
عًبػخ انًٓبعش + اٚهٛب اثٕ 

 يبػٙ
= = 

25 2 = = = = 
 = = عًبػخ اثٕنٕ يؼشفخ عًبػخ اثٕنٕ 2 26

انزشٚف ثـ أؽًذ صكٙ اثٕ  2 27

 شبد٘
 = = عًبػخ أؽًذ صكٙ اثٕ شبد٘

28 2 = = = = 
29 2 = = = = 



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .142

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

جبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل يزطه

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .143

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  يٍ انطهجخ  أكجش ػذد

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

31 
ؼش انؾش يؼشفخ ؽشكخ انش 2

ٔدٔسْب فٙ رغٛش انشؼش 

 انؼشثٙ انؾذٚش

 = = ؽشكخ انشؼش انؾش +انغٛبة

31 
يؼشفخ َبصن ٔانجٛبرٙ  2

ٔانغٛبة ٔدسْٔى فٙ ؽشكخ 

 انشؼشانؾش

 = = َبصن  +انجٛبرٙ

 = = ايُؾبٌ اخزجبس 2 32

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .144

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .145

 االدة انؾذٚش / انُضش  AD6 اعى / سيض انًمشس .146

 االدة انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .147

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .148
 عجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخعبػزبٌ فٙ اال

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .149

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .151

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .151

 أْذاف انًمشس .152

 اٌ ٚؼشف يؼُٗ انُضش فٙ األدة انؼشثٙ
 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .153

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 ٗ انُضش فٙ األدة انؼشثٙاٌ ٚؼشف يؼُ -1أ

 اٌ ٚؼشف انُضش ٔرطٕس فٙ األدة انؾذٚش -2أ

 اٌ ٚفٓى يمٕيبد َشٕء إَاع أدثٛخ ؽذٚضخ فٙ انُضش انؾذٚش  -3أ
 اٌ ٚفٓى انغشد ٔأًْٛزّ -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 انمذساد انزؾهٛهٛخ - 1ة

 انضمبفخ االعزًبػٛخ  - 2ة

 الكزشبفٛخ ٔانزًٛٛضٚخانمذساد ٔا  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبػشح ٔانزطجٛك ػهٗ َظٕص أدثٛخ سٔائٛخ لظظٛخ يغشؽٛخ

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انًٕػٕػٛخ ٔانًمبنٛخ ٔانزطجٛمٛخ

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انمذسح ػهٗ انزًٛٛض ػهٗ إَٔاع انُضش انؾذٚش -1ط

 فٓى رطٕس انُضش ٔأؽٕال إَٔاع عذٚذح انمذسح ػهٗ --2ط

 سثؾ انغبَت االعزًبػٙ ٔانضمبفٙ فٙ انُضش انؾذٚش -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبػشح ٔدساعخ انُظٕص انُضشٚخ ٔلشاءرٓب

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾهٛهٛخ

 نًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ ا -د 

 انضمبفٛخ )يؼشفخ إَٔاع أدثٛخ غٛش انشؼشٚخ يٍ يغشػ ٔلظخ ٔسٔاٚخ( -1د

 ٔانًُٓٛخ )يؼشفخ رٕظٛف ْزِ األَٕاع فٙ رؾهٛم انفُٙ ٔانهغٕ٘ فٙ انزذسٚظ( -2د

 -3د

    -4د



 ثُٛخ انًمشس .154

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
/ انًغبق اعى انٕؽذح 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

انزؼشٚف انزطٕٚش انُضش  2 1

 انؼشثٙ انؾذٚش
 االخزجبس انًؾبػشاد رطٕس انُضش انؼشثٙ انؾذٚش

يؼشفخ يمٕيبد ٔػٕايم  2 2

 انزطٕس ٔيؤصشارّ

يمٕيبرّ ٔػٕايم انزطٕس 

 ٔيؤصشارّ
= = 

يؼشفخ يفٕٓو انغشػ ٔآنٛبد  2 3

 فٙ انُض األدثٙ

ٕٓو انغشػ ٔآنٛبد فٙ يف

 انُض األدثٙ
= = 

يؼشفخ انمض ، انؾكٙ ،  2 4

 انغشد
 = = انمض ، انؾكٙ ، انغشد

يؼشفخ انمظخ انمظٛشح  2 5

 ٔرأطٛهٓب فٙ األدة انمذٚى

انمظخ انمظٛشح ٔرأطٛهٓب 

 فٙ األدة انمذٚى
= = 

يؼشفخ انمظخ انمظٛشح  2 6

 ٔرأطٛهٓب فٙ األدة انمذٚى

ػٕايم َشأح انمظخ 

 ٕسْب فٙ األدة انؾذٚش ٔظٓ
= = 

يؼشفخ انجُبء انفُٙ نهمظخ  2 7

 انمظٛشح
 = = انجُبء انفُٙ نهمظخ انمظٛشح

 = = ًَبرط لظظٛخ يؼشفخ ًَبرط لظظٛخ 2 8

انزؼشٚف ٕٚعف ادسٚظ  2 9

 )انُذاْخ(
 = = ٕٚعف ادسٚظ )انُذاْخ(

انزؼشٚف يؾًذ خؼٛش  2 11

 )خشٚف انجهذح(
 = = يؾًذ خؼٛش )خشٚف انجهذح(

انزؼشٚف نطٛفخ انذنًٛٙ  2 11

 )انٕٓارف رشٌ نٍ ًَٕد(

نطٛفخ انذنًٛٙ )انٕٓارف رشٌ 

 نٍ ًَٕد(
= = 

انزؼشٚف يؾًٕد رًٕٛس  2 12

 )ؽبيم االصمبل(

يؾًٕد رًٕٛس )ؽبيم 

 االصمبل(
= = 

يؼشفخ  يفٕٓو انشٔاٚخ  2 13

 ٔيظطهؾٓب

انشٔاٚخ )يفٕٓيٓب 

 ٔيظطهؾٓب(
= = 

انؼشثٙ يؼشفخ َشأح األدثٙ  2 14

 انؾذٚش

َشأرٓب فٙ األدة انؼشثٙ 

 انؾذٚش
= = 

 = = يؾًٕد اؽًذ انغٛذ انزؼشٚف  يؾًٕد اؽًذ انغٛذ 2 15
 = = يؾًذ ؽغٍٛ ْٛكم انزؼشٚف  يؾًذ ؽغٍٛ ْٛكم 2 16

يؼشفخ سٔاٚخ غٛت يؾفٕظ  2 17

 )صشصشح فٕق انُٛم(  

غٛت يؾفٕظ )صشصشح فٕق 

 انُٛم(  
= = 

ؼًخ يؼشفخ سٔاٚخ غبئت ؽ 2 18

 فشيبٌ )انُخهخ ٔانغٛشاٌ(

غبئت ؽؼًخ فشيبٌ )انُخهخ 

 ٔانغٛشاٌ(
= = 

يؼشفخ سٔاٚخ  فؤاد  2 19

 انزكشنٙ)انشعغ انجؼٛذ(
 = = فؤاد انزكشنٙ) انشعغ انجؼٛذ(

يؼشفخ سٔاٚخ  ْذٚخ  2 21

 ؽغٍٛ)َغبء انؼزجبد(
 = = ْذٚخ ؽغٍٛ)َغبء انؼزجبد(

 = = انًغشؽٛبد يؼشفخ إَٔاع انًغشؽٛبد  2 21

يؼشفخ األطٕل األٔنٗ  2 22

 نألدة انؼبنًٙ

أطٕنٓب األٔنٙ فٙ األدة 

 انؼبنًٙ
= = 

يؼشفخ رأطٛم انًغشػ  2 23

 انًٕسٔس انمذٚى

رأطٛم انًغشػ انًٕسٔس 

 انمذٚى
= = 

 = = األسعٕص يؼشفخ األسعٕص 2 24
 = = خٛبل انظم يؼشفخ  سٔاٚخ خٛبل انظم 2 25
 = = انًمبيخ انزؼشٚف انًمبيخ 2 26
 = = يغبسػ انزؼضٚخ يؼشفخ يغبسػ انزؼضٚخ 2 27



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .155

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

زًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انخذيبد االع

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .156

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

يؼشفخ َشأح انًغشػ انؼشثٙ  2 28

 انؾذٚش  ٔيمٕيبرّ

َِشأح انًغشػ انؼشثٙ انؾذٚش 

 يمٕيبد
= = 

يؼشفخ إَاع االرغبْبد  2 29

 انٕالؼٙ ٔانشيض٘

االرغبْبد ، ٔانٕالؼٙ ، 

 ٔانشيض٘
= = 

 = = يغشػ انفشعخ يؼشفخ انفشعخ 2 31
 = = يغشػ انشؼت خ يغشػ انشؼتيؼشف 2 31
 = = ًَبرط يغشؽٛخ يؼشفخ ًَبرط انًغشؽٛخ 2 32

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

ٌ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.



 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .157

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انغبيؼٙ / انًشكض انمغى .158

 رطجٛمبد / ادثٛخ AD7 اعى / سيض انًمشس .159

 االدة انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .161

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .161
 عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .162

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .163

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .164

 أْذاف انًمشس .165

 
 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .166

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ



 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 انزفكٛشيٓبساد  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .168

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 غ االنكزشَٔٛخ (ٔانًٕال
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .169

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 ثُٛخ انًمشس .167

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
ٕؽذح / انًغبق اعى ان

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

      

      

      
      

      

      
      

 عة البرنامح األكاديمي((مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخ



 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد ًٛخانًؤعغخ انزؼهٛ .171

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .171

 رطجٛمبد / نغٕٚخ  AD8 اعى / سيض انًمشس .172

 انهغخ  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .173

 أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .174
 عبػزبٌ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ

 

 انغُخ انفظم / انغُخ .175

 64 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .176

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .177

 أْذاف انًمشس .178

 
 
 
 
 
 
 

ٌ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.

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .179



 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .181

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔسػ ان

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .182

  انًزطهجبد انغبثمخ

 ؽبنجخ 111 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .181

 بدانغبػ األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

      

      

      
      

      

      
      



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .183

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .184

 انزطجٛك ٔانًشبْذح  AD9 اعى / سيض انًمشس .185

 انزطجٛك انؼًهٙ  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .186

 عبػزبٌ فٙ االعجٕع  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .187

 انغُخ انفظم / انغُخ .188

 64 )انكهٙ(انغبػبد انذساعٛخ ػذد  .189

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .191

 أْذاف انًمشس .191

 للطالب لربط الدراسة النظرية بالواقع العملي . املناسبهتيئة املناخ 

 مشاهدة الطالب ملواقف تدريس فعلية يف قسم تعليم اللغة .

 اقشتها مع املشرف .التدريب على تدوين مالحظات عن تدريس املعلمني داخل الفصول ومن 

 داء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((مراخعة أ

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

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

 البرنامج.



 قيام الطالب بأداء درسني يف مواقف تدريس مصغرة لزيادة الثقة يف نفسه 

 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .192

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 املناخ املناسب للطالب لربط الدراسة النظرية بالواقع العملييعرف  اٌ -1أ

 سني يف مواقف تدريس مصغرة لزيادة الثقة يف نفسه أداء در ان يعرف ب -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 القدرة على التمييز بني مهارات التدريس الفعالة وغي الفعالة.  - 1ة

 القدرة على التمييز بني مهارات التدريس الفعالة وغي الفعالة.   - 2ة

 رتاتيجيات التعلم وأمناطه لدى املتعلمني.القدرة على توظيف اس   - 3ة
 القدرة على ابتكار وتطوير إسرتاتيجيات التدريس.      -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 تتكون للمادة جزئيني نظري وعملي 
 تستعمل طرائق التدرٌس المحاضرة والمناقشة والحوار فً الجزء النضري  -

 اب مهارات التدرٌس وتستعمل طرٌقة التعلٌم المصغر الكتس -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 يكون طرق التقومي على وفق مراحل التطبيق العملي والنظري وكما يايت : 

 َظش٘ ٔػًهٙ

 

 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 الوعً بمعنى مادة التطبٌقات التدرٌسٌة وأهمٌتها فً اكتساب مهارانت التدرٌس  -1ط

 رائق التدرٌس على ةفق طبٌعة الدرسٌكتسب الطالب القدرة  على توظٌف ط اٌ -2ط

 -3ط

   -4ط

  



 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 تتكون للمادة جزئيني نظري وعملي 
 تستعمل طرائق التدرٌس المحاضرة والمناقشة والحوار فً الجزء النضري  -

 وتستعمل طرٌقة التعلٌم المصغر الكتساب مهارات التدرٌس

 ؽشائك انزمٛٛى    

 ومي على وفق مراحل التطبيق العملي والنظري وكما يايت : يكون طرق التق

 اخزجبس َظش٘  ٔاخزجبس ػًهٙ
 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 استخدام إسرتاتيجية التعليم املناسبة للحال والزمان واملكان. -1د   
 توظيف اسرتاتيجيات التعلم وأمناطه لدى املتعلمني. القدرة على -2د   

 القدرة على ابتكار وتطوير إسرتاتيجيات التدريس -3د   

    -4د   



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .194

 ثُٛخ انًمشس .193

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 االخزجبساد  انًؾبػشح  دريس اخالقيات مهنة الت أعداد خطة 2 1
 = = الطريقة القياسية /الطريقة االستقرائية أعداد خطة 2 2
 = = طريقة النص أعداد خطة 2 3
 = = المطالعة )القراءة( أعداد خطة 2 4
 = = مهارات الفهم القرائي كيفية قياسية 2 5
 = = صحة النطق كيفية قياسية 2 6
 = = رائيةالسرعة الق كيفية قياسها 2 7
 = = كيفية أعداد برنامج لضعاف القراءة خطوات البرنامج 2 8
 = = تاريخ االداب أعداد خطة 2 9

 = = النصوص االدبية أعداد خطة 2 11
 = = االمالء بنوعية أعداد خطة فيها 2 11
 = = االنشاء الشفوي والتحريري أعداد خطة فيها 2 12
 = = البالغة أعداد خطة 2 13
 = = Bloomتصنيف بلوم  تحليل الكتاب في ضوء التصنيف 2 14
 = = أداب مهنة التدريس معرفة أداب مهنة التدريس 2 15
 = = أسس التدريس الجيد أسس التدريس الجيدمعرفة  2 16
 = = أدارة الصف وتنظيمة أدارة الصف وتنظيمةمعرفة  2 17

18 2 
االسئلة الصفية انواعها معرفة 

 = = سئلة الصفية انواعها وأىميتهااال وأىميتها

 = = مهارات التدريس مهارات التدريسمعرفة  2 19
 = = عطلة نصف السنة  2 21
 = = عطلة نصف السنة  2 21
 = = مفهوم التطبيق/تطبيق فردي  2 22
 = = تطبيق  2 23
 = = تطبيق  2 24
 = = تطبيق  2 25
 = = تطبيق  2 26
 = = تطبيق  2 27
 = = تطبيق  2 28
 = = اعداد تقارير  2 29

31 2  
مناقشة حول المشكالت التي 
 = = واجهت الطالبات المطبقات

 == = مناقشة مشكلة تسرب الطلبة  2 31

32 2  
مناقشة مشكالت تتعلق بالبيئة 

 = = المدرسية



 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
    ٖأخش   

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .195

 ؽبنجخ 111 انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .196

  انؼهًٙ عىلغى انهغخ انؼشثٛخ انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .197

 انجؾش انغُٕ٘   AD10 اعى / سيض انًمشس .198

 مراخعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراخعة البرنامح األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 اػذاد ثؾش انزخشط انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .199

 عبػخ فٙ االعجٕع نغُخ دساعٛخ كبيهخ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .211

 انغُخ انفظم / انغُخ .211

 32 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .212

 6/4/2114 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .213

 أْذاف انًمشس .214

 
 
 
 
 
 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .215

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 بساد انخبطخ ثبنًٕػٕع انًٓ  -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى      



 

 

 

 

 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 
 ؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًز -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .217

 : انمشاءاد انًطهٕثخ

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم 

انًضبل يؾبػشاد انؼٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ ( 
 

 

 انمجٕل  .218

 ؽبنجخ 111 نغبثمخانًزطهجبد ا

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولٌة تقع مسبقا معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  الجودة و االداء الجامعً قسم ضمان عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اوقات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتً مسبقا المعدة

 ثُٛخ انًمشس .216

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

      

      

      
      

      

      
      



 الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترك من البد لب

 البرنامج. مراجعة تقرٌر مسودة فقرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  الٌوم االول

1 9:11 
واستخدام االدلة  الترحٌب والتقدٌر تقدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة

 فرٌق البرنامج-وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراسً: نقاش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9:31 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11:11 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:31 4

5 14:11 
من أعمال الطلبة اجتماع لجنة المراجعة: تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة 

 المصححة

6 15:11 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واٌة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:11 7

8 17:11 
اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

   )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8:45 
اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان لزم

 المعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن: اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 9:11 11

 تها: اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة.فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدار 11:31 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج إلى معالجة. 12:11 12

 وقت حر لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا 14:11 13

14 14:31 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 فهٌة.الراجعة الش

15 14:31 
   س المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسق المراجعة وأعضاء الهٌنة ٌٌقدم رئ

 التعلٌمٌة

الختام 15:11 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً مان الجودةدائرة ض



 المإسسة:

 الكلٌة:

 البرنامج:

 تقرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 21بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التقرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعً ترتٌبات

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تقٌٌم مدى التقدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تقرٌر مراجعة  .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم مالبرنامج وتوفٌر المزٌد 

 العالً فً العراق.

 ٌؤتً: على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة دةوتشمل قاع .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً التقٌٌم تقرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تقرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تقرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافٌة (5

 باآلتً: المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبٌق التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم برنامج ٌقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ المقدمة المإشرات فً الحسنة تالممارسا تشتمل (2

 هو ات: )اذكرها(.

 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة القضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلتً: فً للبرنامج األكادٌمً

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ



 :المتابعة تقرٌر تارٌخ

 التوقٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االعشاء انًطهٕة ارخبرِ؟ يالؽظبد (َؼى؟ ) انغؤال د

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تقرٌر التقٌٌم  1

 األكادٌمً؟
   

2 
هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة 

ٌٌر إطار التقٌٌم و/او مقدار تحقٌق معا

 التطرق إلٌها؟

   

هل هنالك خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل فً تطبٌق  5

 خطة التحسٌن؟
   

هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة  6

 بٌرة؟التحسٌن اي عقبات ك
   

7 
ما هو الزمن الذي تتوقع المإسسة التعلٌمٌة 

ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسٌنات على البرنامج  ٌستغرقه

 بما ٌحقق المإشرات؟

   

 
 

 الدزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 َظش إنٗ إؽبس انزمٛٛى(انًؤششاد )أ

ثُٕد خطخ انزؾغٍٛ )ثٍٛ 

يذٖ يطبثمزٓب نهزٕطٛبد 

انٕاسدح فٙ رمشٚش يشاعؼخ 

 انجشَبيظ األكبدًٚٙ(

انًؼهٕيبد انغذٚذح انًغزمبح 

 يٍ صٚبسح انًزبثؼخ انًٛذاَٛخ
 االعزُزبط انؼبو



 انًُٓظ انذساعٙ

 االْذاف ٔيخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ

 انذساعٙ )انًؾزٕٖ( سانًمش

 زمذو يٍ عُخ ألخشٖان

 انزؼهٛى ٔانزؼهى

 رمٕٚى انطهجخ

   

 كفبءح انجشَبيظ

 انظٕسح انؼبيخ نهطهجخ انًمجٕنٍٛ

 ٕاسد انجششٚخًان

 ٕاسد انًبدٚخًان

 اعزؼًبالد انًٕاسد انًزبؽخ

 يغبَذح انطهجخ

 يؼذالد رخشط انطهجخ انًمجٕنٍٛ

   

 انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ

 يؼبٚٛش ٔاػؾخ

 انًُبعجخ اعزخذاو يؼبٚٛش انمٛبط

 إَغبص انخشٚغٍٛ

 يؼبٚٛش أػًبل انطهجخ انًمًٛخ

   

 اداسح انجشَبيظ ٔانؼًبٌ

 انزشرٛجبد انالصيخ إلداسح انجشَبيظ

 انغٛبعبد ٔاإلعشاءاد انًزجؼخ

 انًالؽظبد انًُٓغٛخ انًغًؼخ

 ٔانًغزخذيخ

 االؽزٛبعبد انزؾغُٛٛخ نهًٕظفٍٛ

 انزٙ ٚزى رؾذٚذْب ٔيؼبنغزٓب

 ؾغٍٛإعشاءاد انزخطٛؾ نهز

 انًزجؼخ

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير المراخعة الناخحة وتقييم العملية

 معايير المراخعة الناخحة

 اآلتً: فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1



المواصفات  نتتضم التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً التقٌٌم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة عةللمراج العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على حرصٌ المراجعة: بؤن منسق

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الوقت فً متوافرة التقارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع ذيال األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة: بؤن

 الخارجٌة.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌقوموا بؤن الخبراء: المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌقات

 ماالمشاركٌن ب جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 صحة ما المإسسة تإكد وأن التقارٌر وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اداعد ٌتم ان .8

 حقائق. من فٌه ٌرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم راٌا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة لخارجٌةا المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .11

 اللزوم. عند للتحسٌن واقعٌة خطة

 التقييم:

إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

ٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعل

وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌق ملء استبٌان مقتضب. 

 بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌقوم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها.  االعتماد االكادٌمً

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتقارٌر موجزة تظهر بلجودة و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان اكما ستقوم 

اهم الجوانب التطبٌقٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 نامح األكاديميقائمة مصطلحات مراخعة البر

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف



 معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات:فقد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 لحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصاتا

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسٌم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتارٌخ

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلٌن البرامج بعض

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من ستفادةباال التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن المقبولة بالمعاٌٌر ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاٌٌر وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. ماتوالتقٌٌ األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التوقعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون وقد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النقاط اما والعالم. العراق له فً المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة ٌٌرالمعا

 معٌنة. زمنٌة فقرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة ةالمإسس تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافٌا محددة



 المقرر اهداف

 المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب للقٌاس. لةوقاب مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات توىالمح من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والمٌدانٌة. ،والتدرٌبٌة ،والرٌاضٌة ،االجتماعٌة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( / المستقل الموجهالتعلم الذاتي

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً لوالعم والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلك. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

التحدٌد  على ٌشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون وقد المقرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التقٌٌم عادة منوٌتض الذاتً، االختٌار طرٌق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً الذاتٌة مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجً برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً امجلبرن بتعٌن المإسسة قٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التقييم إطار

 قبل المٌدانٌة منوالزٌارة  الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم معٌارٌة بنٌة التقٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، البرنامج مراجعة وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن ٌةالتعلٌم للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً



  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة أٌة أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً لمعرفةبا المتعلقة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم) للقٌاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتٌاجات فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتقٌٌم التقدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات تابعة األداءوم، 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 لخرٌجا ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات

 المختص المراجع

 نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً ىالمستو ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل الذي ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف



 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً البرنامج لتقدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم مخرجاتو األهداف( تحقٌق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :وهً العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة ولح باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة األمور واولٌاء

 .مالتعل

 وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً اإلقلٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان زمةالال المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 ىعل قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلك وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌق التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها

 التقرير

 .التعلٌمً مجهبرنا وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارٌر

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتقٌٌم التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد زٌارة هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف



 او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 ةالعالق ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف تلمجموعا الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة المإسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن والوزارات التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او ماموره واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقٌٌمات على

ٌه، التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات منتتض تنفٌذٌة خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد

 فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى حددفٌ الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي المقرر نهاٌة عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة تلدراساااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلك امثلة ومن .المقرر

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب لٌةالعم والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ،والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات

 او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصقات

 


