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 المقررنموذج وصف 

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

 

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

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

 .البرنامج
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 نظم المعلومات القسم الجامعي / المركز .2
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 : أهداف المقرر  .9

                                       عل  أساسيات اللغة العربية وقواعدها تعليم الطلبة أ .
 

   تعليم الطلبة عل  كيفية األعراب ب. 
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 

 األول 

 

 

1 
 

 
  العدد تذكيره وتأنيثه

 نظري
 

 التحضير وأسئلة 

 ومناقشة
 

 الثاني

 

 التحضير وأسئلة  نظري ًاألعدادًالمفردةًوالمركبة  1

 ومناقشة

ألفاظ العقود و األعداد   1 الثالث

  )مئة ، ألف ، مليون( 
 التحضير وأسئلة  نظري

 ومناقشة
 التحضير وأسئلة  نظري وتنكيره تعريف العدد  1 الرابع

 ومناقشة
ما يصاغ من العدد على   1 الخامس

 وزن فاعل  
 التحضير وأسئلة  نظري

 ومناقشة
كتابة الهمزة   1 السادس

 متوسطة والمتطرفةال
 التحضير وأسئلة  نظري

 ومناقشة
 التحضير وأسئلة  نظري كتابة األلف اللينة  1 السابع

 ومناقشة
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بة التاء المربوطة كتا  1 الثامن
 والمبسوطة

 التحضير وأسئلة  نظري

 ومناقشة
 التحضير وأسئلة  نظري كتابة الضاد والظاء  1 التاسع

 ومناقشة
 التحضير وأسئلة  نظري الالمات وأنواعها  1 العاشر

 ومناقشة
 التحضير وأسئلة  نظري الهاءات وأنواعها  1 الحادي عشر

 ومناقشة
التحضير وأسئلة  نظري وأنواعها النونات  1 الثاني عشر

 ومناقشة
 (من ما ،استعماالت )  1 الثالث عشر

 والفرق بين )أما ، إما(
أسئلة التحضير و نظري

 ومناقشة
استعماالت )أن ، إن(   1 الرابع عشر

 و )حتى ، رويد(
التحضير وأسئلة  نظري

 عامة ومناقشة
 امتحان شهري نظري   1 الخامس عشر



 

 

 
  

 القبول  .13

 ال توجد  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 

 ية البنية التحت .12

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 الكتابً:ًقواعدًاللغةًالعربيةً،ًأ.ًيوسفًالصيداويً -1

الكتابً:ًرسالتانًفيًاللغةً،ًأبوًالحسنًعليًبنًعيسىً -2
ً–بنًعليًبنًعبدًاللهًالرمانيً،ًدارًالفكرًللنشرًوالتوزيعً

 مً،ًتحقيقً:ًإبراهيمًالسامرائيً.1891عمانً،ً

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل عل  سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 


