
 نموذج وصف المقرر

 

 اللغة العربية  : وصف المقرر

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو نهجُبد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ -1

 لسى ػهٕو انحٛبح  انمسى اندبيؼٙ / انًشكض -2

 AL 103اللغة العربية   اسى / سيض انًمشس -3

  انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب -4

 فؼهٙ نهطبنجبد فٙ انمبػبد انذساسٛخ   حضور أشكبل انحضٕس انًزبحخ -5

 انفظم االٔل / انًشحهخ االٔنٗ  انفظم / انسُخ -6

 سبػخ يُبلشخ( 1سبػخ َظش٘+  1سبػخ )33 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  -7

 2316 /15/2 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  -8

 أْذاف انًمشس -9

 متكني الطلبة من اللغة العربية االم و حماولة ابقائهم على تواصل معها كوهنم اختصاصات علمية تتطلب التعامل مع لغات اخرى 

 للحاجة املاسة اليها .كاالنكليزية يف اكثر االحيان مما يتطلب الرجوع اىل اللغة االصل 

 
 
 

 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.



 
 

 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -13

 ْذاف انًؼشفٛخاال -أ
 انزذسٚت ػهٗ انًٓبساد انكزبثٛخ ٔخبطخ االيالئٛخ يُٓب . -1أ

 اكزسبة انًؼشفخ انالصيخ نًؼشفخ انمٕاػذ االسبسٛخ نهغخ انؼشثٛخ . -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 ْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشساال  -ة 

 رطجٛك انمٕاػذ االسبسٛخ نهغخ فٙ اثُبء دساسخ انطبنت نهُظٕص انزطجٛمٛخ . – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . اسزؼًبل انسجٕسح انؼبدٚخ فٙ ششذ ٔػشع انًحبضشح .1

 ..رٕفٛش انًحبضشح انًطجٕػخ صيٍ يظبدس يزُٕػخ ٔحذٚثخ 2

 .اششان انطهجخ فٙ انًحبضشح يٍ خالل االسئهخ ٔاالخٕثخ .3

 .اخزٛبس ًَٕرج رطجٛمٙ نًؼشفخ يذٖ فٓى انًٕضٕع .4

 

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 .االيزحبٌ انشٓش٘ .1

 .االسئهخ انٕٛيٛخ يغ االخٕثخ .2

 

 
 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 االخبثخ ػهٗ االسئهخ ثؼذ ششذ انًبدح . -1ج

 طشذ اشئهخ شفٕٚخ غٛش يجبششح ػٍ انًٕضٕع ٔيؼشفخ يذٖ اسزٛؼبة انطبنت نٓب . -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 



 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 

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

.) 

 انزُجّٛ ػهٗ االخطبء انًٕخٕدح فٙ اخبثخ انطهجخ انشفٕٚخ ٔيحبٔنخ يؼشفخ انخطأ.  -1د

 انزُجّٛ ػهٗ انخطأ انًٕخٕد فٙ االسئهخ انزحشٚشٚخ ٔيحبٔنخ يؼشفزٓب. -2د

 -3د

    -4د



 
 

 انجُٛخ انزحزٛخ  -1

 

 ثُٛخ انًمشس -11

ع
جٕ

س
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ا
د 

ػب
سب

ان
 

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / انًسبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
يؼشفخ ْزِ االلسبو انشئٛسخ 

 ٔانفشػٛخ 
 السبو انكالو 

حست انُمطخ 

(13 ) 
حست انُمطخ 

(13) 

2 
2 

 َظٕص رطجٛمٛخ / َض شؼش٘ يؼشفخ يذٖ فٓى انًٕضٕع 
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

3 
2 

 َض يٍ انمشاٌ انكشٚى يؼشفخ يذٖ فٓى انًٕضٕع
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

4 
2 

 انهغخ انؼشثٛخ  رؼشٚفٓب,اًْٛزٓب ,اْى ػهٕيٓب
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

5 
2 

 االػشاة ٔػاليبرّ يبْٕ االػشاة فٙ انهغخ 
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

6 
2 

 َض شؼش٘ + َض لشاَٙ كٛف َطجك االػشاة
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

7 
2 

  االيزحبٌ االٔل
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

8 
2 

 كزبثخ انزبء انًشثٕطخ ٔانًفزٕحخ انزًكٍ ايالئٛبً يٍ ْزِ انكزبثخ
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

9 
2 

 اخطبء فٙ انهغخ انؼشثٛخ شبئؼخ يؼشفخ اثشص ٔاْى ْزِ االخطبء 
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

13 
2 

 كٛفٛخ كزبثخ انًٓضح انزًكٍ ايالئٛبً و كزبثخ انًٓضح
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

11 
2 

 انًُظٕثبد يٍ االسًبء يؼشفخ اثشصْب 
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

12 

رذسٚت انطبنجخ ػهٗ يٓبساد  2

اسزخشاج ْزِ انًُظٕثبد يٍ 

 انُظٕص
 َظٕص َثشٚخ

حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

13 

رذسٚت انطبنجخ ػهٗ يٓبساد  2

اسزخشاج ْزِ انًُظٕثبد يٍ 

 انُظٕص
 َظٕص َثشٚخ

حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

14 
2 

  االيزحبٌ انثبَٙ
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 

15 
2 

  يشاخؼخ انًبدح
حست انُمطخ 

(13 ) 

حست انُمطخ 

(13 ) 



 انكزت انًمشسح ٔانًطهٕثخ: -1

      

 .اللغة العربية القسام غير االختصاص 1 -
 

 

 انًشاخغ انشئٛسٛخ )انًظبدس( -1

  

 شرح ابن عقيل .-
 .جامع الدروس العربية.  
 .النحو الوايف . 
 .االعراب كيف نفهمه. 

انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  -2

 )انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش,....(
    

انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ  -3

 االَزشَٛذ....
    اجملالت املختصة باللغة العربية .    

 
 
 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ -12

  انًزطهجبد انسبثمخ

 طبنجخ  43 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 طبنجخ  53 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 01 11 أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمييعتمد  -1
 31 01 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 1 111 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 01 21 اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيهالتفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف  -4
 


