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 كلية القانون / جامعة وارث االنبياء المؤسسة التعليمية .1
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 اللغة العربية / ل ع اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل الدراسي االول والثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة  33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2312/ 6/5 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .2

 االرتقاء بالمستوى اللغوي العام للطلبة 

 تعليم الصياغة القانونية للطلبة 

 تزويدهم بمعارف تربوية متضمنة من خالل الخطب والحكم وعيون البالغة العربية 

 اجتناب األخطاء الشائعة في المستوى النحوي واالمالئي 
 

 تعليم الطلبة اتقان عالمات التنقيط بوصفها لغة معتدا بها في اللمخاطبات الرسمية 

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.



 تعويد الطلبة على المشاركة من خالل انماط االلقاء المعتادة 

 حث الطلبة على االرتجال تناسبا مع مهنتهم القانونية وممارسة اعمال المحاماة والترافع 
 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .13

  هداف المعريية األ -أ
 احراز الجانب اللغوي يي مستوياته االربعة  -1أ

 تعويد الطلبة على ممارسة التفكير الفعال واجتناب الحالة التلقينية  -2أ

 تزويد الطلبة بذخيرة لغوية معتمدة يي قيد االستعمال المعاصر  -3أ
تمكين الطلبة من ممارسة النقاش الموضوعي اعتمادا على مسلمات يكرية وبحسب المنهج العلمي -4أ

 الرصين 
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اجادة اللغة على المستوى القرائي والكتابي / التحريري  – 1ب

 اجادة اللغة على المستوى الصريي / االمالئي  – 2ب

 اجادة اللغة بالمستوى اللفظي / الشفوي  – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة االستقرائية وهي عبارة عن تتبع التفاصيل وصوال الى الكليات 

 

 الطريقة القياسية وهي عبارة عن االنتقال من الكل الى الجزء 

 طريقة المشاركة 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 االمتحانات التحريرية المباغتة 

 االمتحانات التحريرية المتفق عليها 

 االختبارات الشفوية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اجادة اللغة بالمستوى اللفظي / الشفوي  -1ج

 االرتقاء بمستوى التلقي الوجداني لدى الطلبة . -2ج

 التدريب على التفاعل االيجابي وبناء العقلية النقدية. -3ج

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القياسية  اللغة العربية المفاهيم والتعريفات 1 1-4

 واالستقرائية
االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية
القياسية  اللغة العربية الظواهر والخصائص  1 4-2

 واالستقرائية

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية

القياسية  اللغة العربية واالعرابالبناء  1 2-12

 واالستقرائية

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية

الجملتان االسمية  1 12-16

 والفعلية
القياسية  اللغة العربية

 واالستقرائية

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية

القياسية  اللغة العربية المفاعيل الى الحال 1 16-22

 واالستقرائية

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية

التمييز وقواعد كتابة  1 22-27

 الهمزة
القياسية  اللغة العربية

 واالستقرائية

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية

القياسية  اللغة العربية العدد  1 27-33

 واالستقرائية

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية



 البنية التحتية  .12

كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دروس في العربية العامة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 لنخبة من االساتذة من بينهم االستاذ الدكتور فاروق الحبوبي 

شرح ابن عقيل على االلفية ، جامع الدروس العربية للغالييني / النحو  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
ى امين / التطبيق الصرفي الوافي عباس حسن / النحو الواضح مصطف

 عبده الراجحي

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
مجلة دواة في اللغة العربية / مجلة آداب الكوفة / مجلة آداب الجامعة 

 المستنصرية / مجلة آداب البصرة 

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 حلقات نقاشية تتعلق بتحليل النصوص القانونية . -      

 مشاركة يي الندوات . -

 

 
 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفوية والتحريرية 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجادة الحديث بمهارة وكسر حاجز الخوف من االتصال الجماهيري  -1د

 اجادة الصياغة على المستوى البنائي واالسلوبي  -2د

 -3د

    -4د



االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 
 اللغة العربية مبناها ومعناها / د. تمام حسان 

 معاني النحو / د. فاضل صالح السامرائي 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

اضاية بحوث خاصة بطريقة صياغة النصوص القانونية ومنها ما هو مأخوذ من كتاب الصياغة القانونية لغة   

 وينا للدكتور احمد شحاتة

 

 

 

 
 


