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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبره

 

 التربية للعلوم اإلنسانّية كّلّية/   تكريتجامعة  انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 قسم الّلغة العربّية / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انثشَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 سٚظ ياّدج انهغح انؼشتّٛحإػذاد يذسعٍٛ نرذ

 فٙ انهغح انؼشتّٛح ذشتٛح تكانٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساخ /أخشٖ 

 عُٕ٘

 ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

 اذؽاد انعايؼاخ انؼشتٛح انعايؼاخ انؼشالّٛح ـــ ٔصاسج انرشتٛح  ـــ انًؤششاخ انخاسظٛح األخشٖ  .7

 2116/  9/  1 ذاسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انثشَايط األكادًٚٙ .9

ٚٓذف انمغى إنٗ إػذاد يذّسعٍٛ يؤْهٍٛ أكادًًّّٚٛا نرذسٚظ ياّدج انهغح انؼشتّٛح فٙ انًذاسط انًرّٕعطح ٔاإلػذادّٚح 

ّٙ ػهًّٛا فٙ انمطش   ٔذشتّٕٚا .، يرًكٍُٛ يٍ انًغاًْح فٙ تُاء انًعرًغ انطّّلت
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 انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثشَايطيخشظاخ ان  .11

 : االْذاف انًؼشفٛح  - أ
، ٔطٕالًّ إنٗ  نؼشتّٛح ، ٔفَٓى يؼاَٛٓا ٔيذنٕالذٓاانًفشداخ ٔانعضئٛاخ فٙ انهغح ا انطهثح ذذسٚظ  -1أ

فٙ ياّدج اإلَشاء  ٙ انًعال انهغٕ٘ ٔاألدتٙانرشاكٛة انهغٕٚح ، ٔانمذسج ػهٗ انرًٛٛض تٍٛ انًرشاتٓاخ ف

 . ٔانرؼثٛش

ع فّٛ ، ٔيؼشفح  -2أ ّٕ ذذسٚظ انطهثح َؽٕ انهغح انؼشتّٛح نًؼشفح َظاو يعاس٘ انكّلو انؼشتٙ ، ٔانرُ

، ٔانخّلف تٍٛ انهٓعاخ انؼشتٛح فّٛ ، ٔانًمٛظ ، ٔانًغًٕع اّر ، انًطّشد ، ٔانمهٛم ، ٔانُادس ، ٔانش

س انؼظش . ٔلذسذّ ػهٗ يٕاكثح ّٕ   ذط

ذؼهٛى انطهثح انرؽهٛم انهغٕ٘  ، شّى ذطٕٚش يٓاساذٓى نهٕطٕل إنٗ يغرٕٖ انمذسج ػهٗ إَراض انرشاكٛة  -3أ

ػح ، ٔطٕال إنٗ انُّض نفَٓى يذنٕالذّ ػهٗ ٔفك انرّغهغم فٙ انًؼُٗ ) يفشدج ـ ذشكٛة ـ  ّٕ انهغّٕٚح انًرُ

ظثٓا انرشاكٛة أٔ ذؽرًهٓا ، ٔذؼهًٛٓى عثم انثؽس نرٙ ذَّٕض ( ، يغ انرؼشٚف تانًرغٛشاخ انًؼُٕٚح ا

 األدتٙ األكادًٚٙ .
ذذسٚظ انطهثح انُّطك انغهٛى ٔانمشاءج انفظٛؽح ، ٔانؽزس يٍ انٕلٕع فٙ انهؽٍ ٔانخطأ ، نٛكَٕٕا  -4أ

ّ٘ انششٚف ، ٔ انُظٕص لادسٍٚ ػهٗ ذذسٚظ يؼٍُٛٛ فٙ ذذسٚظ لشاءج انمشآٌ انكشٚى ، ٔانؽذٚس انُثٕ

 ٔفٓى األعانٛة انثّلغّٛح . انهغح انؼشتٛح انؼانٛح فٙ
ق انفُّٙ ٔانؽظ انعًانٙ ػٍ طشٚك  -5أ ّٔ ذذسٚظ انًٕاد األدتٛح يغ َمذْا نرًُٛح لذسج انطهثح ػهٗ انرز

 دساعح يُٓعّٛح يرغهغهح يٍ انؼظش انعاْهٙ إنٗ انٕلد انًؼاطش .
، ٔطشائك انرذسٚظ اإلسشاد انرشتٕ٘ ،، ٔ ؼهى انُفظ انرشتٕ٘ذذسٚظ انًٕاد انرشتٕٚح انًّؤْهح يرًصّهحًّ ت -6أ

 نررًٛى لاتهٛح انطهثح ػهٗ ذذسٚظ انعٛم انُاشئ . 
 :ثشَايط نخاطح تانا ٛحانًٓاساذ األْذاف –ب 

 ذطٕٚش انًٓاساخ انهغّٕٚح نهطهثح ) انمشاءج ، انكراتح ، االسذعال ، االعرًاع ( تانًغرٕٖ انفظٛػ. – 1ب 

نماتهٛح انًؼشفّٛح نهًٕاد انًرخظّظح يٍ خّلل انثؽٕز ، ٔذرثّغ ذٕظّٛ انطهثح إنٗ ذطٕٚش ا – 2ب 

 انًظادس .

يؽأنح اكرشاف انًٓاساخ انخاّطح ػُذ انطهثح ٔذٕظٛٓٓى نرطٕٚشْا ، ٔيؼانعح انماتهٛاخ انؼهًّٛح  – 3ب 

     انضؼٛفح .

 
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 لشرٓا .، ٔيُا ػهٗ انُّظٕص انؼهًٛح . انًؽاضشج انًؼرًذج1

 انطشٚمح انغًؼّٛح انهغّٕٚح ..  2

 . انطشٚمح انرٕاطهّٛح .3

 . اػرًاد ٔعائم اإلٚضاغ .4

 . اإلفادج يٍ انٕاظثاخ ، ٔانثؽٕز . 5

 

 

 
 طشائك انرمٛٛى      

 أٔال : انخرثاساخ انرؽشٚشّٚح : 

 انٕٛيٛح . .1

 انشٓشّٚح . .2
 انُٓائٛح . .3

 شاًَّٛا : االخرثاساخ انشفّٓٛح .  
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 ٔانمًٛٛح :انٕظذاَٛح  ْذافاأل -ض

تشكم عهٛى نٛكٌٕ طؽٛػ  طًػ انمغى إنٗ تُاء شخظّٛح انطانةانرٕاصٌ ٔانٕعطّٛح ٔاالػرذال ،  ٚ -1ض         

 انُظش ، يؼرذل انًضاض ، ٚذسط ْٕٔ يؽةٌّ نذسعّ . 

، ٔاإلطغاء ،  نرطٕٚش لاتهٛح انطهثح ػهٗ االَرثاِ ، ٔانغؤال إشاسج انمذسج ػهٗ االعرمثال ٔانرمثّم -2ض

 ٔانًراتؼح ، ٔانرؼّشف ، ٔاالخرٛاس . 

ًّم ، ٔانًُالشح ،  -3ض ذطٕٚش لاتهّٛح االعرعاتح ػُذ انطهثح نٛرًّكُٕا يٍ انًغاٚشج ، ٔانشؼٕس ، ٔانرؽ

 ٔانًشاسكح ، ٔإتذاء انشأ٘ ، ٔاالعرعاتح ، ٔانمشاس .

تّٛح يٍ خّلل ذذسٚغّ نهًٕاد انرٙ ذؽّس ػهٗ إسفاد انطهثح تانًصم انؼهٛا انرٙ ُٚشذْا لغى انهغح انؼش -4ض   

 ذضٚذ فٙ انًشٔءج .انفضٛهح ، ٔ
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 . اػرًاد انُظٕص انظشٚؽح انًٕطهح إنٗ َشش انفضٛهح ٔذذسٚغٓا .1

 . يراتؼح انغهٕن انطّلتٙ ، ٔاَرخاب انفشص انًُاعثح فٙ انذسٔط نرٕظّٛ انطهثح .2

 سشادّٚح نرٕػٛح انطهثح ٔذصمٛفٓى .. اػرًاد انثشايط اإل3

 

 

 
 طشائك انرمٛٛى    

 . اػرًاد َغثح يٍ انذسظح .1

 . اػرًاد َٕع يٍ انركشٚى انًؼُٕ٘ أٔ انًاّد٘ .2

 

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس  )انًٓاساخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاساخ انؼايح-د 

 ، ٔلاتهٛح االذظال انفاػم نرؽظٛم األداء تشكم عهٛى . ذطٕٚش يٓاسج انمٛادج -1د

 شؼشّٚح ، ٔانؽس ػهٗ انرّٕعغ فٛٓا .اذماٌ ؼفع  َّظٕص َصشٚح ٔ  -2د

 أتشاص انماتهٛاخ انفشدٚح ٔيذٖ يّلئًرٓا يغ يخشظاخ لغى انهغح انؼشتٛح .  -3د

 انؽس ػهٗ انًشاسكح انُاظؽح فٙ انًعرًغ .ٔكغة انخثشاخ  -4د   

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

 انرؼهّى انزاذٙ .. 1   

 ذصمٛف انطهثح َؽٕ اػرًاد ٔعائم إَعاغ األْذاف انؼهًّٛح ٔانرشتّٕٚح نمغى انهغح انؼشتٛح .. 2    

 إتشاص انطهثح انًرفٕلٍٛ ٔانًرًٛضٍٚ ٔانًْٕٕتٍٛ ، ٔإلفادج يُٓى فٙ ؼّس صيّلئٓى نهرأشّش تٓى . . 3    

ق نطهثح انمغى .  . اإلفادج يٍ َراض 4 ّٕ  انطهثح انغاتمٍٛ انًرفٕلٍٛ فٙ ْزا انًعال ٔظؼهّ ؼهمح فٙ عهغهح انرف

 

 
 طشائك انرمٛٛى          
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 . اَرخاب دسظح يضافح تغثة انرًّٛض .1 
 . ذصثٛد َراض انطهثح أطؽاب انًٓاساخ .2 
 . اػرًاد ظٕائض يؼُٕٚح ٔياّدّٚح .3 

 تُٛح انثشَايط  .11

سيض انًمشس أٔ   انًشؼهح انذساعٛح

 انًغاق

 انغاػاخ انًؼرًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق

 ػًهٙ     َظش٘      

  96 انُؽٕ GRA161 األٔنٗ

 PAL162 96 األدب انؼشتٙ لثم اإلعّلو  

 MOR143 64 انظشف  

 RHE144 )64 انثّلغح ) انثٛاٌ ٔانثذٚغ  

 COM145  64 انرؼثٛش ٔاإلَشاء  

 QSR146 64 ػهٕو انمشآٌ ٔلٕاػذ انرّلٔج  

 COM147 64 انؽاعثاخ  

 HUR128 ٌ32 ؼمٕق اإلَغا  

 BED149 64 أعظ انرشتٛح  

 GPY1410 64 ػهى انُفظ انؼاو  

     
  96 انُؽٕ GRA261 انصاَٛح 

 ISL262 ٙ96 األدب اإلعّلي  

 MOR243 64 انظشف  

 RHE244 ) َٙ64 انثّلغح ) ػهى انًؼا  

 PRO246 64 انؼشٔع ٔانمافٛح  

 OLB246 64 انكراب انمذٚى  

 QTA247 َٙ64 ذؽهٛم انُّض انمشآ  

 ENL248 64 انهغح اإلَكهٛضٚح  

 PSG249 ًُٕ64 ػهى َفظ ان  

 EDM2410 64 اإلداسج انرشتٕٚح  
 
 
 

سيض انًمشس أٔ  انًشؼهح انذساعٛح 

 انًغاق

 ًؼرًذجانغاػاخ ان           اعى انًمشس أٔ انًغاق

 ػًهٙ     َظش٘      

  96 انُؽٕ GRA361 انصانصح 
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 ABL362 ٙ96 األدب انؼثاع  

 ALC363 96 انُمذ األدتٙ انمذٚى  

 ANL344  ٙ64 األدب األَذنغ  

 LIN345 64 ػهى انهغح  
 OLB346 64 انكراب انمذٚى  

 MRL347 64 يُٓط انثؽس ٔانًكرثح  

 HAT348 64 ػهٕو انؽذٚس  

 MET349 64 انًُاْط ٔطشائك انرذسٚظ  

 EDC3410 64 اإلسشاد انرشتٕ٘ ٔانظؽح انُفغٛح  

     
  78 انُؽٕ GRA461 انشاتؼح

 MLC462 78 انُمذ األدتٙ انؽذٚس  

 MPO443 52 األدب انؽذٚس / انشؼش  

 MPR444  52 األدب انؽذٚس / انُصش  

 PHI465 78 فمّ انهغح  

 RES446  ّ52  ضتؽس انرخش 

 LTP447 52 ذطثٛماخ أدتٛح  

 LNA448 52 ذطثٛماخ نغٕٚح  

 MAE449 52 انمٛاط ٔانرمٕٚى  

 TAP4410 18 52 انًشاْذج ٔانرطثٛك 
 
 
 
 
 
 

 انرخطٛظ نهرطٕس انشخظٙ .12

س انشخظٙ .رصمٛف ن يُٓطاػرًاد  .1 ّٕ  انطهثح فٙ يعال انرط

 شذٛة انؼهًٙ .انرشكٛض ػهٗ ذُظٛى انٕلد  ، ٔانؽس ػهٗ اػرًاد يُٓط انر .2

 يراتؼح عٛش انرُظٛى انشخظٙ نهطهثح . .3

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛاس انمثٕل  .13

 َظاو انمثٕل انًشكض٘ 
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 أْى يظادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايط .14

 

 انهعُح انمطاػٛح فٙ ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ . .1

 ى .انهعُح انؼهًٛح فٙ انمغ .2

 اعرشاسج انخثشاء انًرخظظٍٛ . .3

 

 

 


