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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

وفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ي
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  املركز/  القسم العلمي .2

 اللغة العربية  او املهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 ماجستري  اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 فصلي سنوي /مقررات /أخرى

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية املعتمد برنامج االعتماد .6

 املطالعة اخلارجية والبحوث  ارجية األخرىاملؤثرات اخل .7

 2016 – 4 – 20 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف الربنامج األكادميي .9

  تثقيف الطلبة وتنمية مقدرهتم على التواصل مع االختصاصات املغايرة . -1
 تنمية معرفة الطلبة من خالل القراءة املتواصلة وتقوية الوعي الذهين لديهم.  -2
  لبة وتشجيعهم من خالل إقامة املهرجانات الشعرية .مواهب الطمعرفة  -3
 الوسائل التعليمية احلديثة يف تدريس الطلبة .إتباع  -4
تاريخ اللغة العربية وآداهبا وتأثريها على اجملتمعات العربية وغريها، من خالل تواصل الطلبة مع تاريخ  دراسة -5

 األمة العربية وحضارهتا .
 تقوية أسلوهبم ومواهبهم األدبية. متابعة الطلبة و احلرص على  -6
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .10

  االهداف املعرفية  -أ
       وآداهبا . أمهية اللغة العربية ان يتعرف الطالب على    -1
   تفرعات وأقسام اللغة العربية .يصنف الطالب  أن   -2
 .و العلوم األخرىم اللغة العربية علو ان يفصل الطالب بني    -3
 األخطاء اإلمالئية واللغوية يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف احلد من ان    -4
 املوهوب واملبدع من قبل األساتذة وعمادة الكلية .  الطالب تشجيع   -5
 خلاصة بالربنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 
   .التطبيقيةالعلمية و  من الناحية ية على أمهية اللغة العربتعريف الطالب  – 1
 رفع مستواه الذهين ومقدرته على تطوير ذاته باستمرار من خالل املتابعة والقراءة . قدرة الطالب على  – 2
مع من ينمي موهبته واملشاركة املستمرة يف املهرجانات الشعرية     على التواصل واالستمرار تعليم الطالب   - 3

 .واألدبية        
 واملشاركة يف كتابة املقاالت وغريها . التقارير والبحوثتشجيع مهارات الطالب من خالل كتابة  -4         

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  القاعات الدراسية .يف  نظرية الدروس ال -4
  .خ العراق األديب واإلنساينوتاري أمهيةتعرف على للمية يعلتالرحالت ال -5
 .طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 .االختبارات النظرية  -1
  تطبيقية.االختبارات ال -2
 .التقارير والدراسات -3
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
                   مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس    -1

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .     
 املالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهين -1
 املقدرة األدائية واألسلوبية  يتعلم مفهوم أن استطاع الطالب أذامثال ) لتفكري حسب قدرة الطالب ا إسرتاتيجية -2

 . بشكل مفصل  التطور  ومعرفة أمهية اللغة العربية وتطوراهتا وطرائق 
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 هدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل املطلوب .واليت ي
 

 طرائق التقييم
 .االختبارات النظرية  -1
 . لتطبيقيةااالختبارات  -2
 .التقارير والدراسات -3

 

 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية املهارات العامة و  -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3
 .( عن نفس  بوضوح يف الكتابة االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
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 اجملاميع الطالبية  -3
  التطبيقية يف القاعات الدراسية .الدروس  -4
 للتعرف على أمهية وتاريخ العراق األديب واإلنساين.مية يعلتالرحالت ال -5
 .طريقة التعلم الذايت -6

 طرائق التقييم
  .رات النظريةاالختبا -1
  تطبيقية .االختبارات ال -2
 .التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

  1 اللغة العربية  افرتاضي IH102 نيةالثا
     
     
     
     

 

 طيط للتطور الشخصيالتخ .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد. -2
 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 . (التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على -5
 .(املهارات العاملية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى  -6
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 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أهم مصادر املعلومات عن الربنامج .14

 االلكرتوين للكلية واجلامعة املوقع  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر ة / المستوىالسن
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةالمهاراتاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 نيةالثا
IH102 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي اللغة العربية   افرتاضي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة املؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / املركز القسم العلمي  .2

 اللغة العربية  اسم / رمز املقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور املتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 15 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2016 – 4 – 20 تاريخ إعداد هذا الوصف .7
 أهداف املقرر .8

 على آداهبا .التعرف و  البحث عن أمهية اللغة العربية  -1
  .رتبوية اليت تساعد يف حتسني أداء الطلبة ال األساليبدراسة  -2
 فع املستوى التعليمي للطلبة .اجلديدة لر  التعليمية وسائل إتباع ال -3
  علوم اللغة العربية . همالتعرف على أ -4
 باخنفاض املستوى التعليمي للطلبة .دراسة املشاكل املتعلقة  -5
  علوم اللغة العربية ومعرفة أمهيتها .تصنيف  -6

عما إذا   يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً 
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
  األهداف املعرفية  -أ
       اللغة العربية وآداهبا . أمهية لطالب على ن يتعرف اأ   -1أ
   تفرعات اللغة العربية وأقسام اللغة العربية .يصنف الطالب  أن   -2أ
 علوم اللغة العربية من حنو ولغة وأدب .ن يفصل الطالب بني أ   -3أ
 واللغوية .األخطاء اإلمالئية يعرف الوسائل العلمية املتبعة يف احلد من ن أ   -4أ
 من قبل األساتذة وعمادة الكلية .املبيدات  املوهوب واملبدع ن يقيم الطالب أ   -5أ
  اخلاصة باملقرر. يةاملهاراتاألهداف   -ب 
  على أمهية اللغة العربية من الناحية العلمية والتطبيقية. تعريف الطالب  -1        
 ذاته باستمرار من خالل املتابعة والقراءة .  رفع مستواه الذهين ومقدرته على تطويرقدرة الطالب على  – 2
تعليم الطالب على التواصل واالستمرار مع من ينمي موهبته واملشاركة املستمرة يف املهرجانات الشعرية       - 3

 واألدبية .       
 .تشجيع مهارات الطالب من خالل كتابة اجلداريات واملشاركة يف كتابة املقاالت وغريها  -4        

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  القاعات الدراسية .يف  النظريةالدروس  -4
  للتعرف على أمهية وتاريخ العراق األديب واإلنساين.مية يعلتالرحالت ال -5
 .طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 طبيقية التاالختبارات  -2
 التقارير والدراسات -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1ج
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 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 حظة واالدراكاملال -2ج
 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  للتعرف على أمهية وتاريخ العراق األديب واإلنساين.مية يعلتالرحالت ال -4
 ايتطريقة التعلم الذ -5

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 التطبيقية االختبارات  -2
 التقارير والدراسات -3
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة -3د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفس  بوضوح يف الكتابة -4د

  



 

 

 

  
 10الصفحة 

 
  

 بنية املقرر .11

 التعلم املطلوبة خمرجات الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 املوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول

التعرف على تأريخ اللغة        - 
 العربية ، وأمهيتها ، وأقسامها .  
 : التعرف على 
: شرح أوالً : علم النحو 

 اسماملرفوعات من املبتدأ واخلرب و 
ومشاركة الطلبة يف وأخواهتا كان 

 . عملياً  تطبيق ذل 
 

النحو : املرفوعات : 
  املبتدأ واخلرب  -1
 كان وأخواهتا  -2  

شرح وعرض 
 احملاضرة

 االمتحان

 2 الثاين

إكمال شرح  املرفوعات من خرب 
كان وأخواهتا والفاعل ونائب 

وتفعيل التطبيق العملي الفاعل 
 .من خالل الطباشري والسبورة 

 

 النحو : املرفوعات :  
 اكان وأخواهت  -2  

الفاعل ونائب  -3
  الفاعل

 شرح وعرض
 احملاضرة

 االمتحان

شرح املنصوبات من ااملفعول به  2 الثالث
 واملفعول املطلق 

 املنصوبات :
 املفعول به  -1

 املفعول املطلق  -2

شرح وعرض 
 احملاضرة

 االمتحان

 2 الرابع

أكمال شرح املنصوبات من 
املفعول فيه واملفعول ألجله 
دام واملفعول معه ، واستخ

العصف الذهين يف طرح األسئلة 
 على الطلبة . 

 املفعول فيه  -3

 املفعول ألجله  -4

 واملفعول معه. -5
 شرح وعرض

 االمتحان احملاضرةو 

 2 اخلامس

روح اجلماعة املنافسة و  استخدام
يف شرح موضوع احلال وإثارة 

موضوع  عن بعض األسئلة
 االستثناء 

 االستثناء  -6

   احلال -7
شرح وعرض 
 احملاضرة

 حاناإلمت

 2 السادس

السؤال واجلواب طريقة  استخدام
من خالل عرض موضوع التمييز 
واالسرتسال يف عرض موضوع 

 املنادى .

 التمييز -8

   املنادى  -9
شرح وعرض 
 احملاضرة

 متحاناال



 

 

 

  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 2 السابع
 الدخول يف موضوع اجملرورات :
شرح أمهية اجملرورات من اجملرور 
 حبرف اجلر واجملرور باإلضافة 

 : اجملرورات
 اجملرور حبرف اجلر  -1
 اجملرور باإلضافة  -2

 
 

شرح وعرض 
 احملاضرة

 متحاناال

شرح موضوع التوابع ، من النعت  2 الثامن
 والتوكيد والبدل 

 التوابع : 
 النعت  -1
 التوكيد -2
 البدل  -3

 

شرح وعرض 
 احملاضرة

 متحاناال

إكمال شرح التوابع من عطف  2 التاسع
 النسق .

 وعرضشرح  عطف النسق -4
 احملاضرة

 متحاناال

 الدخول إىل موضوع جديد  2 العاشر
 وهو العدد ومعرفة أحكامه

شرح وعرض  وأحكامه العدد
 احملاضرة

 متحاناال

احلادي 
 عشر

2 
ثانياً : التعرف على علم الصرف 

وذل  من وعلى امليزان الصريف 
 خالل تطبيق ذل  عملياً .

 الصرف :
   امليزان الصريف 

شرح وعرض 
 احملاضرة

 متحاناال

شرح موضوع الفعل الصحيح  2 الثاين عشر
 والفرق بينه وبني الفعل املعتل .

 الفعل الصحيح  -1
 الفعل املعتل  -2

شرح وعرض 
 احملاضرة

 متحاناال

الثالث 
التطرق إىل موضوع الفعل اجملرد   عشر

 واملزيد وشرح موضوع إسناد الفعل 

الفعل اجملرد واملزيد -3
 إسناد الفعل  -4
 

رح وعرض ش
 متحاناال احملاضرة

 2 الرابع عشر
ثالثاً : اإلمالء : شرح موضوع 
عالمات الرتقيم ومعرفة أمهيتها يف  
 كتابة البحوث واألطاريح اجلامعية  

 اإلمالء :
  عالمات الرتقيم   -1 

شرح وعرض 
 متحاناال احملاضرة

اخلامس 
التعرف على أمهية رسم  اهلمزة  2 عشر

 ق ذل  عملياً .وكتابة التاء وتطبي

 رسم اهلمزة -1

   كتابة  التاء   -2

شرح وعرض 
 متحاناال احملاضرة
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 البنية التحتية  .10

ألقسام غير االختصاص، للدكتور عبد القادر حسن اللغة  العربية ـ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م .2000والدكتور حميد احمد إلهيتي وآخرون ، الموصل، 

غير االختصاص، للدكتور عبد القادر حسن  ألقساماللغة  العربية ـ 
 م.1981والدكتور محمد حسين وآخرون، الموصل،

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لقاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل ـ  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
العقيلي الهمداني، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، بيروت ، 

 لبنان. 

 . ،بيروت لبنان1عرب االبن منظور ،طلسان الـ 

 .ـ الصحاح في اللغة العربية للجوهري ،د.ت،د،ط.وغيرها 

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
فضاًل عن   كل الكتب املعتمدة الرصينة يف علوم اللغة العربية من حنو وأدب 

 دبية. اجملالت األ

, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية

.... 

http://www.hindawi.org/books/82959503/%D8%B4%D8%B1%D8

%AD_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A

7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A/ 

http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=96334 

 
 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول املتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

  املهارات كاًل حسب رغبته وحبسب التخصصات املوجودة يف القسم العلمي.
 فاد التدريسيني اىل اجلامعات العاملية .التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية من خالل اي -2
 .اإلنسانية تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليه العلم يف اجملاالت  -3

 

 


