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120(الكلي)عدد الساعات الدراسية .7

14/4/2018تاريخ إعداد هذا الوصف .8

أهداف المقرر                               -9
 تعليم الطلبة مهارات الكتابة على' مستوى الملء والنحو والصرف فضل عن تعليم الطلبة أسلوب تليل النص الدب

بالرجوع إل نصوص أدبية معتبة.

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

 يوفر وصف المقرر هذا إيجازا� مقتضيا� لهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة م��ن الط��الب تحقيقه��ا
 مبرهنا� عما إذا كان قد حقق الستفادة القصوى من فرص التعل��م المتاح�ة. ولب��د م�ن الرب��ط بينه��ا وبي��ن وص��ف

البرنامج.





مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.1

أ- المعرفة والفهم 
- اكتساب ما تم توضيحه من المفردات في حقل "المواضيع المطلوب بحثها و شمولها "

- اكتساب مهارات الكتابة الدبية الصحيحة ، وتذوق قراءة النصوص.
التأكد من أن الطالب قادر على الكتابة الوافقة لقواعد اللغة وعلمات التقيم- 

ب -  المهارات الخاصة بالموضوع 
 – تقارير علمية1ب
 – محاورات نقدية2ب
 – اختبار للقراءة السليمة3ب
   

     طرائق التعليم والتعلم 

-  التدريبات والنشطة في قاعة الدرس .
- قراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش. 

-  عقد حلقات بحثية يتم من خللها شرح وتحليل النصوص الدبية 
تنمية مهارة القراءة والسماع من خلل قراءة الخطب والنصوص النثرية

- إرشاد الطلب إلى بعض المواقع اللكترونية للفادة منها 

     طرائق التقييم 

اختبارات فصلية ونهائية وأنشطة .
المشاركة في قاعة الدرس.

تقديم النشطة .

ج- مهارات التفكير
 تطوير قدرة الطالب على الوار والناقشة.- 1  ج
.-   تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها ف الوعد القرر 2       ج

 - التفكير الدبي التحليلي القادر على تحليل النصوص الدبية ، وإشاعة الثقافة النقدية وتذوق3ج
النصوص.

  
  

    طرائق التعليم والتعلم 
. الاضرة على نو يشعر بأهية الوقتإدارة•
.تكليف الطالب ببعض النشطة والواجبات الماعية•
تصيص نسبة من الدرجة للنشطة الماعية.•

   طرائق التقييم 
. الفاعلة ف قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتمله السؤوليةالشاركة•



البنية التحتية .9

القراءات المطلوبة :
 النصوص الساسية
كتب المقرر
     أخرى

 كتاب اللغة العربية لغير الختصاص تأليف الدكتور رشيد
العبيدي وأخرين

كتاب الملء الواضح تاليف علي الجارم و احمد امين
النحو الوافي تأليف عباس حسن

 متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال
 ورش العمل والدوريات والبرمجيات

والمواقع اللكترونية )

 الخدمات الجتماعية ( وتشمل على سبيل
 المثال محاضرات الضيوف والتدريب

المهني والدراسات الميدانية ) 
.

القبول .10
ل توجدالمتطلبات السابقة

10أقل عدد من الطلبة 

70أكبر عدد من الطلبة 




