
 نموذج وصف المقرر

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.
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 طريقة القاء المحاضرة-1

 .المجاميع الطالبية -2
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 ورش عمل-4

 .استخدام وسائل االيضاح واجهزة العرض الرقمية للموضوع التي تتطلب ذلك -5

 التقييم طرائق      



 االمتحانات بمخلف  أنواعها -1
 التغذية المرتجلة من الطالب -2
 .طريقة التعبير المباشر-0

 مصفوفة التعلم-4

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي -1ج

 .الناقد في التعلم تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير -2ج

 -0ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 (25الدرجة من )امتحان الفصل االول وتنقسم الى امتحان شهري وشفهي -1
 (25الدرجة من )امتحان الفصل الثاني  وتنقسم الى امتحان شهري ويومي -2
3-  ً  (.53الدرجة من)االمتحان النهائي ويكون الكترونيا
 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف انواعها  -1
 التغذية العكسية من الطالب-2

 طريقة التعبير بالوجوه-0

 التقارير والدراسات-4

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 التواصل اللفظي-1د

 العمل الجماعي-2د

 التحليل والتحقق-0د

 التخطيط والتنظيم   -4د



 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المفهوم واالهمية 2 1اسبوع 
مقدمة عامة عن 

 مبادئ الرياضيات
 امتحان محاضرات

    عطلة محلية 2 2اسبوع

 امتحان محاضرات االسس المفهوم واالهمية 2 0اسبوع

    عطلة العيد 2 4اسبوع

 امتحان محاضرات اساسيات المصفوفة المفهوم واالهمية 2 5اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 6اسبوع
جمع وطرح 

 المصفوفة
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 7اسبوع

 امتحان محاضرات ضرب  المصفوفات  المفهوم واالهمية 2 8اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 9اسبوع

مقلوب المصفوفة 

وتحويل المعادالت 

 الخطية الى مصفوف

 امتحان محاضرات

 امتحان محاضرات محددات المفهوم واالهمية 2 13اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 11اسبوع
معكوس المصفوف 

 الثنائية
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 12اسبوع
معكوس المصفوفة 

 الثالثية
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 10اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 14اسبوع
طريقة كريمر لحل 

 المصفوفات
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 15اسبوع



 

 البنية التحتية  .12

 مبادئ الرياضيات الكتب المقررة المطلوبة  -1

 كامل عالوي. النظرية والتطبيق ومحاضرات دالرياضيات بين  (المصادر)المراجع الرئيسية -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 ...( المجالت العلمية، التقارير، )
 سهيلة عبدهللا سعيد. الرياضيات بين النظرية والتطبيق تأليف د

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
 المواقع االلكترونية  المتخصصة

 

 المقرر الدراسيخطة تطوير  .13

اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور 

الحاصل في المقرر وبنسبة ال 

 %5تتجاوز

 

 

 

  



 موذج وصف المقررن

 )مبادئ احصاء(

 وصف المقرر

 

 جامعة الكوفة/  االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .2

 احصاءمبادئ  اسم / رمز المقرر .3

 Class room/ meet البرامج التي يدخل فيها .4

 كل اسبوع ساعات 3حضور  أشكال الحضور المتاحة .5

 نصف سنوي الفصل / السنة .6

 / ساعة45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2119/9/1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

وحساب االحصائية ميادين الالتي تمكنه من العمل في  االحصائيةيهدف إلى إعطاء المتعلم المهارات  -1

 .االحتماليات والمعادالت الخطية

وكيفية جمع البيانات  واألعداد بدقة المتغيرات بمثابة لغة رقمية وفن للتعبير عن  االحصاءمادة  -2

 حصائية في االقتصاد، وبالتالي تمكن الطالب من االستفادة من هذه المادة في التعامالت االوتبويبها

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 والحسابية المهمة له في اغلب ميادين الحياة.

 إلى تطوير وتنمية سبل وأساليب التفكير وكيفية التعامل مع المشكالت المختلفة. االحصاءتهدف مادة  -3

 محاولة التفكير بطرق وأساليب سليمة، وتحديداً في حل المشاكل وبالتالي االرتقاء والتطوير من المجتمع. -4

 همت في خدمة المجتمع.ودوره في قيام الحضارات اإلنسانية المختلفة، وكيف سااآلثار االحصائية اإللمام ب -5

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .11

 االهداف المعرفية -أ

 .بتبويب البيانات وحاسبات النزعة المركزية لهاإللمام  -1أ

 معرفة كيفية حساب الوسط والوسيط والمنوال.  -2أ

 التشتت وطرق حسابها. مقاييسمعرفة   -3أ

 االختالف وااللتواء. ومعاملمعرفة كيفية حساب االنحراف المعياري  -4أ

 التمييز بين التوزيع المتماثل غير المتماثل.  -5أ

 التعلم على كيفية التعامل مع المتغيرات وايجاد االنحدار الخطي ومعادالت االرتباط.   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارة التفكير بدقه عالية.  - 1ب

 مهارة االستنتاج والتقييم.  - 2ب

 مهارة التحليل والترتيب. -3ب

 مهارة المالحظة والمتابعة.   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 سواء كان النمط المرئي ) اللفظي ( او النمط الحسي ) الحركي ( التعليم من خالل النمط -1

حيث يتم تقسيم المنهج العلمي الى افكار رئيسية ومن ثم تعليمها الى التعليم باستخدام الدروس المصغرة  -2

 الطالب بشكل محاضرات متتالية  وكل محاضرة تتناول فكرة واحدة فقط.
الطلبة الى مجموعات صغيرة ويتم طرح مسألة على تقسم اعطاء واجبات التعلم التعاوني/ حيث يتم  -3

 هذه المسألة بالتعاون مع بعضهم البعض.معينة لهم واتاحة الفرصة للطلبة من اجل حل 

 

 طرائق التقييم



 

 التقويم القبلي : من خالل المناقشة العلمية مع الطلبة ومعرفة مدى فهم الطالب عن الموضوع الذي -1
 سوف نبدأ بدراسة.

التقويم التكويني: من خالل االمتحانات اليومية والمفاجئة وبالتالي معرفة مدى فهم الطالب للمادة  -2

 العلمية خالل المحاضرات.
من خالل االمتحانات الشهرية او النهائية والتي من خاللها يتم تقييم الطالب ومعرفة : لتقويم الختامي ا -3

 مدى فهم الطالب للمادة العلمية.

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 حصائية.اال المبادئفي فهم  الطالب قصارى جهدة   بذليأن  -1ج

 . ةيبجد ناقشيدعم وابداء وجهات النظر وان   -2ج

 عالية. الطالب بثقة في النفس ىحلين أ  -3ج

 .ءحصانشطة مادة االأالطالب ب شاركين أ   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 .العقدي ليللتحل ريالمتعلقة بمخرجات التفك ةياالضاف عيوالمواض اتيالطلبة باالساس ديتزو -1
 .العقدي ليالتحل عيخالل المحاضرات لمناقشة مواض ةيمجموعات نقاش نيتكو -2
 ومتى ولماذا فيخالل المحاضرات مثل ماذا وك ةيريالطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفك -3

 .محددة عيلمواض
 .ةيبطرق سببب ةيذات راتيتتطلب تفس ةيتياعطاء الطلبة واجبات ب -4

 طرائق التقييم

 .ةيوالشهر ةيوميال ةيريوالتحر الشفويةاجراء االمتحانات  -1
 .حلول الواجبات البيتية -2
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 )الجمع،الطرح،الضرب،القسمة(. الحساب -1د         

 .الوسط والوسيط والمنوال للبيانات المبوبة و غير المبوبةحساب  -2د

 .بالحالتيينحساب االنحراف المعياري ومعامل االختالف وااللتواء  -3د

 .واالحتماليات وجداول التوزيع المختلفة مبادئ اإلحصاء  -4د



والمخططات ) المضلع والمدرج والمنحني  البسيطة والرسوم البيانيةاألشكال  -5د

 .التكراري(

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم االحصاء 3 1اسبوع 

علم االحصاء, املقدمة/ 

تعريفه , اهميته, عالقته 

  statisticsبالعلوم االخرى 
 االمتحان المحاضرة

 2اسبوع 

3 
تصنيف وتبويب 

 البيانات

تصنيف الباب االول/ 

وتبويب البيانات , تكوين 

التكرارية البسيطة الجداول 

 واملزدوجة .

 االمتحان المحاضرة



 3اسبوع 

3 
 جمع البيانات

 أسلوب جمع البيانات -

 وسائل جمع البيانات -

 أسلوب العينات-

 االمتحان المحاضرة

 4اسبوع 

3 

 عرض البيانات

العرض البياني للبيانات 

 -املبوبة :

 . املدرج التكراري 

 . املضلع التكراري 

  التكراري .املنحني 

 التكراري ي املنحن 

للتجمع الصاعد 

 والنازل .

 االمتحان المحاضرة

 5اسبوع 
3 

 قياس التوسط
النزعة  اييسقالباب الثاني/ م

املركزية , مفهومها 

 .واستخداماتها 

 االمتحان المحاضرة

 6اسبوع 

3 
 قياس التوسط

 الوسط الحسابي

 الوسيط

 املنوال

 االمتحان المحاضرة

 3 7اسبوع 

قياس االختالف في 

 البيانات

 مقاييسالباب الثانية/ 

 التشتت

 المعياري االنحراف

 معامل االختالف

 االلتواء

 االمتحان المحاضرة

 3 8اسبوع 
 مراجعة

 االمتحان المحاضرة حلول مسائل

 االمتحان االمتحان االمتحان االمتحان 3 9 اسبوع

حساب معامل  3 11اسبوع 

االرتباط وكتابة معادلة 

 االنحدار

الباب الثالث/ مبادئ تحليل 

 االرتباط واالنحدار الخطي.

 االمتحان المحاضرة



 

حساب معامل  3 11اسبوع 

 االرتباط
 ارتباط الرتب 

 ارتباط سبيرمان للرتب 

 االمتحان المحاضرة

 3 12اسبوع 

 حساب الرقم القياسي

حساب االرقام الباب الرابع/ 

حساب .القياسية البسيطة

 القياسية املرجحةاألرقام 

 االسبيررقم   -

 رقم باش -

 رقم فشر )االمثل ( -

 االمتحان المحاضرة

 3 13اسبوع 
التمييزبين السالسل 

 الزمنية

السالسل  الباب الخامس/ 

 مفهومها)الزمنية 

 (استخداماتها

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة حلول مسائل مراجعة 3 14اسبوع 

 3 51اسبوع 
 االمتحان

 االمتحان االمتحان االمتحان

 البنية التحتية .12

 المحاضرات المطبوعة من قبل مدرس المادة الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية )المصادر(-2

علم االحصاء تأليف )جالل الصياد وعبد الحميد ربيع( ، 

2111. 

 .2118مبادئ احصاء تأليف )احمد عبد السميع( 

 2112االحصاء تأليف وليد عبد الرحمنمبادئ علم 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 االحصاءكتب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

... 

 علم االحصاء والبرامج االحصائيةمواقع التي تخص ال
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 واالستفادةالتعلم يرغب اكثر في لجعل الطالب   التعليمية  والترفيهيةالحرص الدائم على استعمال الوسائل  -1

 من المادة العلمية.

 البلد.داخل وخارج  والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات  -2

 %.5للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقرر وبنسبة ال تتجاوز اضافة مفردات  -3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .14

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .15

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر .16

 بكلوريوس اقتصاد البرامج التي يدخل فيها .17

 /منصة كالس روم /كوكل ميت اون الين  أشكال الحضور المتاحة .18

 2121-2119الفصل الدراسي الثاني  الفصل / السنة .19

 )ساعتان لكل اسبوع (ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .21

 2119/9/1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

   أهداف المقرر .22
والتعرف على مفردات المنهج والتي يندرج في طياتها العديد من تنمية مهارات الطالب باللغة االنكليزية 

 ومفردات لغوية .اللغوية واالصوات القواعد 

على العديد التحدث والكتابه في اللغة االنكليزية من خالل التعرف ليتكمن من اللغوية تنمية مهارت الطالب 

 وكيفية تلفضها بالشكل الصحيح .من المفردات ومعانيها 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .23



  االهداف المعرفية -أ

 كلمات اللغة االنكليزية المندرجة في المقرر الدراسيالتعرف على -1أ

 لفظ الكلمات االنكليزية التعرف على كيفية -2أ

 التعرف على قواعد اللغة االنكليزية  -3أ

 وفقا للمقرر الدراسي ف على كيفية كتابة الجمل وصياغتهاعرالت-4أ

 عينة معرفية معلوماتية باللغة االنكليزية  على التعرف -5أ

  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يكون للطالب القدرة على التحدث باللغة االنكليزية - 1ب

 ان يستطيع الطالب كتابة الكلمات والجمل باللغة االنكليزية – 2ب

 ة بشكلها الصحيح كليزيالقدره على قرائة ولفظ الكلمات والجمل االن ان يكون للطالب – 3ب

والتي تندرج ان يكون للطالب القدرة على ترجمه وفهم معاني الكلمات االنكليزية باللغة العربية     -4ب

 ضمن المقرر الدراسي 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .طريقة القاء المحاضرات -1

 الطالبية.التفاعل الدراسي ضمن المجاميع -2

 استخدام وسائل التوضيح المختلفة والمتنوعة أليضاح وفهم مفردات المقرر الدراسي -3

 

 

 طرائق التقييم      

 

 الشهرية واالسبوعية بنظامي الشفهي والتحريري.االمتحانات -1

 مقدار التفاعل والنشاط الصفي .-2



 

 والترجمة .التقارير والدراسات -3

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

لثقافة وتحويل فكره بأتجاه الفكر العالي مهارة الطالب في اللغة االنكليزية ومختلف مفرداتها تطوير -1ج

 التحدث بلغات اخرى غير العربية 

 .من االنكليزي الى العربية وبالعكس تطوير وتعزيز مهارة الترجمة لدى الطالب -2ج

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المتنوعه استخدام وسائل االيضاح ،اتباع اسلوب التفاعل الصفي ،القاء المحاضرات 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات واالختبارات بأنواعها .التقارير والترجمة .

 

 



 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
  طريقة التعليم

 UNIT 1 تعلم عالي  2 االول
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 UNIT 2 تعلم عالي 2 الثاني
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 تعلم عالي 2 الثالث 
Present simple 

and Continuous 

الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 UNIT 3 عاليتعلم  2 الرابع
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

  امتحان امتحان امتحان  2 الخامس

 تعلم عالي 2 السادس
Past simple and 

Continuous 

الفهم والحل 

 والتفاعل
 

  Past perfect تعلم عالي 2 السابع
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 UNIT 4 تعلم عالي 2 الثامن
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 UNIT5 تعلم عالي 2 التاسع
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

  امتحان UNIT6 تعلم عالي 2 العاشر

الحادي 

 عشر
 English sounds تعلم عالي 2

الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 UNIT 7 تعلم عالي 2 الثاني عشر
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 UNIT 8+9 تعلم عالي 2 عشر الثالث
الفهم والحل 

 والتفاعل
 

 الفهم والحل  UNIT 10 تعلم عالي 2 الرابع عشر



 البنية التحتية  .25

 New Headway الكتب المقررة المطلوبة  -1

  المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
New Headway   

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
Dictionary.com  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .26

اضافة مفردات للمنهج المقرر بما 

مفردات المنهج وبنسبة  يتناسق مع 

5% 

 

 

 

 

  

 والتفاعل

الخامس 

 عشر 
  امتحان امتحان امتحان 2



 نموذج وصف المقرر

 (اللغة العربية)

 وصف المقرر

 

 الكوفةجامعة /  االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .27

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .28

 اللغة العربية اسم / رمز المقرر .29

 Class room/ meet البرامج التي يدخل فيها .31

 ساعتين كل اسبوعالكتروني حضور  أشكال الحضور المتاحة .31

 نصف سنوي الفصل / السنة .32

 / ساعة31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 2119/9/1 تاريخ إعداد هذا الوصف .34

 أهداف المقرر .35

 العربية اللغة اهمية بيان -1

 ادابها و العربية اللغة بقواعد الطلبة المام -2

 الطلبة لدى االمالء و الخط تحسين -3

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



 الشائعة اللغوية االخطاء عن االبتعاد -4

 مناقشتها ثم من و البحوث اعداد خالل من الطلبة مهارات تحسين  -5

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات .36

 االهداف المعرفية -أ

 ادراك ومعرفة اهمية اللغة العربية  -1أ

 االلمام بقواعد اللغة العربية الرئيسة -2أ

 

 

 

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارة التفكير بدقه عالية.  - 1ب

 .وادابهاطرح موضوعات علمية تتعلق باللغة العربية   - 2ب

 .محاولة تحليل ابرز معوقات التحدث باللغة العربية الفصحى -3ب

 .اجراء حلقات نقاشية حول ابرز موضوعات اللغة العربية وادابها   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 .طريقة القاء المحاضرات  -4
 المجاميع الطالبية  -5
 ورش العمل -6
 التقارير والدراسات -7
 وأجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.استخدام وسائل االيضاح  -8

 

 طرائق التقييم



 

 االمتحانات بمختلف انواعها -4
 مصفوفة التعلم -5
 التقارير والدراسات -6
 المراجعة المستمرة  -7

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 العالي.تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير  -1ج

 . ةيبجد ناقشيدعم وابداء وجهات النظر وان   -2ج

 عالية. الطالب بثقة في النفس ىحلين أ  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم

 .العقدي ليللتحل ريالمتعلقة بمخرجات التفك ةياالضاف عيوالمواض اتيالطلبة باالساس ديتزو -4
 .العقدي ليالتحل عيخالل المحاضرات لمناقشة مواض ةيمجموعات نقاش نيتكو -5
 ومتى ولماذا فيخالل المحاضرات مثل ماذا وك ةيريالطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفك -6

 .محددة عيلمواض
 .ةيبطرق سببب ةيذات راتيتتطلب تفس ةيتياعطاء الطلبة واجبات ب -4

 طرائق التقييم

 .ةيوالشهر ةيوميال ةيريوالتحر ةياجراء االمتحانات الشفه -3
 .الواجبات البيتيةحلول  -4
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 التواصل اللفظي -1د         

 .العمل الجماعي -2د

 التحليل والتحقق. -3د

 .التواصل الكتابي  -4د

 ادارة الوقت -5د

 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
التعلم مخرجات 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان المحاضرة الهمزة في العربية واالهميةمفهوم  2 1اسبوع 

كتابة حرفي الضاء  مفهوم واالهمية 2 2اسبوع 
 والظاء

 االمتحان المحاضرة

 3اسبوع 
عالمات الترقيم  مفهوم واالهمية 2

 )التنقيط(

 االمتحان المحاضرة

 4اسبوع 
 األلف كتابة مفهوم واالهمية 2

 والممدودة المقصورة

 االمتحان المحاضرة

 5اسبوع 
 والنعت العدد قواعد مفهوم واالهمية 2

 العددي

 االمتحان المحاضرة

 6اسبوع 
 اإلعراب عالمات مفهوم واالهمية 2

 والفرعية األصلية

 االمتحان المحاضرة



 

 البنية التحتية .38

 المحاضرات المطبوعة من قبل مدرس المادة الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية )المصادر(-2

تأليف  االختصاص اللغة العربية العامة القسام غيرالميسر في 

 .2117( ، زياد طارق شولي)

العربية الجامعية لغير المتخصصين الدكتور عبده 
 .7002,الراجحي

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 اللغة العربية العامةكتب 

 العربية الجملة واالهميةمفهوم  2 7اسبوع 

 وأنواعها

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان االمتحان 2 8اسبوع 
 االمتحان متحاناال

 المطلق المفعول  مفهوم واالهمية 2 9 اسبوع
 ألجله المفعول 

 االمتحان المحاضرة

 الفعلية الجملة  مفهوم واالهمية 2 11اسبوع 

 الماضي الفعل 

 المضارع الفعل 

 االمتحان المحاضرة

 األمر فعل  مفهوم واالهمية 2 11اسبوع 

 الفاعل 

 عن النائب 
 الفاعل

 االمتحان المحاضرة

 ، االسمية الجملة مفهوم واالهمية 2 12اسبوع 

 والخبر المبتدأ

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الناقصة األفعال مفهوم واالهمية 2 13اسبوع 

 المشبهة الحروف مفهوم واالهمية 2 14اسبوع 

 )وأخواتها إن ( بالفعل

 االمتحان المحاضرة

 51اسبوع 
 االمتحان االمتحان االمتحان االمتحان 2



 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

... 
 المتخصصةالكترونية مواقع ال
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 واالستفادةالتعلم يرغب اكثر في لجعل الطالب   التعليمية  والترفيهيةالحرص الدائم على استعمال الوسائل  -1

 من المادة العلمية.

 البلد.داخل وخارج  والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات  -2

 %.5الحاصل في المقرر وبنسبة ال تتجاوز اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور  -3

 

 


