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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية اللغات / المركز علميالقسم ال .2

 قسم اللغة السريانية او المهنياسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية .4

 :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

 ال يوجد المعتمد برنامج االعتماد .6

 ال يوجد الخارجية األخرىالمؤثرات  .7

 2116/ 5/      تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 إعداد خريج متخصص باللغة السريانية وآدابها ومؤهل للعمل الترجمي والبحثي في مجال اللغة واألدب.

 .وآدابها اللغة السريانيةتمكين الطالب من معرفة 

 بطريقة منهجية.  السريانيةباللغة  تكوين ملكة الطالب لتحليل النصوص

 . في مجال اللغة السريانية تنمية مهارة الطالب في إعداد البحوث العلمية المميزة

 إعداد كفاءات علمية مصقولة بأخالقيات المهنة لتلبية حاجة المجتمع وسوق العمل. 

 .تأهيل الطالب المزود بكافة وسائل االتصال العصرية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رنامجبمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
     إكتساب مفردات المنهج في اللغة السريانية. -1أ

 إكتساب مهارات الكتابة باللغة السريانية. -2أ

  . األساسية من تحدث وقراءة وكتابة  السريانيةإتقان مهارات اللغة  -3أ         
  .االتجاه نحو البحث والدراسة الذاتية والحصول على المعرفة من مصادرهاتنمية  -4أ         

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

        ترجمة النصوص من السريانية وإليها.على  أن يكون الطالب قادرا   - 1ب 
 .من حيث دراستها وترجمتها القديمةوالكتابات النقشية يتمكن من التعامل مع المخطوطات أن  - 2ب 

 - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ةالمحاضرة النظري. 1   

 .المناقشات الجماعية والحوار .2         

 .كتابة البحوث والتقارير. 3   

 
 طرائق التقييم      

  . متحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالباإل
 ي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية.السعي السنو 41%       

 اإلختبار التحريري النهائي. 61%       

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 أن يتحمس الطالب لحل الواجب. -1ج         

 أن يحرص الطالب على حضور المحاضرة.  -2ج

 أن يشارك الطالب في المحاضرة بفعالية. -3ج

 .القسمبأنشطة  أن يشارك الطالب -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية          
 طرائق التقييم    

 %15(       1االمتحان )

 %15(        2االمتحان )

 %5واجبات وحضور     

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة لتأهيلية او المهارات العامة-د 

     ة.المناهج العلمي مستخداإ في يقدرات التعلـم الذاتـ إظهار -1د
 عرض المعلومات. فى والمرئيةالوسائل السمعية  إستخدام -2د

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة ويرتط -4د  

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية          

 
 طرائق التقييم          

 
 %15(       1االمتحان )

 %15(        2االمتحان )

 %5واجبات وحضور     

 %21لدراسي  اختبار نهاية الفصل ا

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 .التنويع والتجديد في إسلوب إلقاء المحاضرات .1
 . اإلطالع على مصادر متنوعة ومختلفة وعدم اإلقتصار على مصدر واحد .2
 . اإلستثمار الجيد لوقت المحاضرة .3
 . الطلبة مراعاة الفروق الفردية بين .4

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي.   
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112- 2112 
 البكالوريوس

 √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ أساسي  /
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد عليميةالمؤسسة الت .1

 قسم اللغة السريانية/ كلية اللغات / المركز علمي القسم ال .2

 SYPRO 104علم الصوت/  اسم / رمز المقرر .3

 إسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2117/ 4/ 25 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 .وعه وأهميتهرداللة مصطلح علم الصوت وموضوعه ومناهجه وفب المقرر إلى تعريف الطالب يهدف
 
 
 
 
 
 
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
       .مصطلح علم الصوت وأهميته، ومناهجه وفروعه علىالطالب يتعرف أن  -1أ

 .مخارج األصواتوصف جهاز النطق و -2أ

 .األصوات الصائتة( -التعريف بأقسام األصوات اللغوية )األصوات الصامتة -3أ
 .المخالفة( -التغيرات الصوتية )المماثلةبالتعريف  -4أ

 اإلمالة( -اإلعالل -اإلدغام -التعرف على الظواهر الصوتية )اإلبدال -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

        .نطق أصوات اللغة وإخراجها من المخرج الصحيحعلى  أن يكون الطالب قادرا   - 1ب 
 أن يميز بين األصوات الصامتة واألصوات الصائتة . - 2ب 

 يقوم بالتقطيع الصوتي للجمل.أن  - 3ب 

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .ةالمحاضرة النظري. 1       

 .)السؤال والجواب( الحوارة تقني .2             

 . تكليف الطلبة بالواجبات المنزلية والتطبيقات المتنوعة. 3       
 طرائق التقييم      

 

  . متحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالباإل        
 السعي السنوي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية. 41%       

 ار التحريري النهائي.اإلختب 61%       

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يتحمس الطالب لحل الواجب. -1ج         

 أن يحرص الطالب على حضور المحاضرة.  -2ج

 أن يشارك الطالب في المحاضرة بفعالية. -3ج

    -4ج    
 طرائق التعليم والتعلم     

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية          
 طرائق التقييم    

 %15(       1االمتحان )

 %15(        2االمتحان )

 %5واجبات وحضور     

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  
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 بنية المقرر. 11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة معنى علم الصوت بعلم الصوت تعريف الطالب 2 األول

 2 الثاني
بعلفففم الصفففوت  تعريفففف الطالفففب 

 وجوانبه
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة علم الصوت وجوانبه

 2 الثالث
بفففففين الففففففرق  تعريفففففف الطالفففففب

 الفوناتيك والفونولوجيا
بين الفوناتيك 

 والفونولوجيا
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة الصوت اللغوي الصوت اللغويبتعريف الطالب  2 الرابع

 2 الخامس
الصوت اللغوي بتعريف الطالب 

 والوحدات الصوتية

دراسة الصوت 

اللغوي والوحدات 

 الصوتية
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة

 2 السادس
كيفيفففة حفففدوث ب تعريفففف الطالفففب

    الصوت اللغوي
ية حدوث الصوت كيف

 اللغوي
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة وصف جهاز النطق جهاز النطقب تعريف الطالب 2 السابع

 2 الثامن
مخففففففففارج ب تعريففففففففف الطالففففففففب 

 األصوات
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة مخارج األصوات

 2 التاسع
تصففففففففنيف بتعريففففففففف الطالففففففففب 

 األصوات
 إمتحان يومي محاضرة إلقاء تصنيف األصوات

 2 العاشر
األصففففففوات ب تعريففففففف الطالففففففب

 الصامتة
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة األصوات الصامتة

 2 الحادي عشر
األصفففففوات ب تعريفففففف الطالفففففب  

 الصائتة
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة األصوات الصائتة

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة الحركات الحركاتتعريف الطالب ب 2 الثاني عشر

 2 الثالث عشر
مواضع نطق بتعريف الطالب 

 الزالم الشديد
مواضع نطق الزالم 

 الشديد
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة

 2 الرابع عشر
مواضع نطق بتعريف الطالب 

 الرواح
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة مواضع نطق الرواح

 2 الخامس عشر
الفونيم )الوحدة بتعريف الطالب 

 الصوتية(
ة الفونيم )الوحد

 الصوتية(
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة المقطع الصوتي المقطع الصوتيبتعريف الطالب  2 السادس عشر

 2 السابع عشر
الظواهر بفففففففتعريفففففففف الطالفففففففب 

    الصوتية
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة الظواهر الصوتية

 إمتحان يومي اضرةإلقاء مح اإلبدال باإلبدالتعريف الطالب  2 الثامن عشر

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة القلب المكاني بالقلب المكانيتعريف الطالب  2 التاسع عشر
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة اإلدغام باإلدغامتعريف الطالب  2 العشرون

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة اإلعالل باإلعاللتعريف الطالب  2 والعشرون الحادي

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة اإلمالة باإلمالةتعريف الطالب  2 الثاني والعشرون

 إمتحان يومي إلقاء محاضرة الحركة المختلسة بالحركة المختلسةتعريف الطالب  2 والعشرونالثالث 
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة اإلبدال المتبادل باإلبدال المتبادلتعريف الطالب  2 الرابع والعشرون

 2 الخامس والعشرون
بالمماثلففففففففة تعريففففففففف الطالففففففففب 

 والمخالفة
 إمتحان يومي إلقاء محاضرة المماثلة والمخالفة
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 البنية التحتية . 12

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ، القاهرة، 1د. حازم علي كمال الدين، دراسة في علم األصوات، ط  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

   1999. 

 .2111علم األصوات، القاهرة،  د. كمال بشر، -

  .1981د. أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، القاهرة،  -

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  .11

 توزع على الطلبة لمعرفة آرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس. تاستبيانا -
 المراجعة الدورية للمقرر من لجنة المناهج الدراسية في القسم. -
 تحديث مصادر التعلم. -
    تشجيع أستخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. -
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 لمقررنموذج وصف ا

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات املؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة السريانية    القسم العلمي  / املركز .2

 قواعد اللغة السريانية /املرحلة االوىل اسم / رمز املقرر .3

 حماضرات أشكال احلضور املتاحة .4

 6102 – 6102 الفصل / السنة .5

 ساعة 01 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 66/3/6102 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف املقرر .8

يح لبناء اجلملة لب قواعد اللغة السريانية واألسس العلمية الصحيحة اليت هلا الصلة الوثيقة بطريقة نطق احلرف وقراءة الكلمات والتعبري القواعدي الصحتعليم الطا
( , ومبا يهىيء الطالب ألستيعاب مواد القواعدية السليمة , من خالل احملاكاة االدبية لغويا" مع املواد االخرى وباخلصوص مع مواد ) احملادثة والقراءة واالنشاء 

 املقرر ملادة القواعد للسنة الالحقة .

 

 

 

ستفادة القصوى من يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق اال
 ؛فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01

 األهداف املعرفية   -أ

 القدرة األستيعابية للطالب يف التواصل مع املادة .  -0أ

 ادة .القدرة على التحليل اللغوي والقواعدي ملفردات امل -6أ

 أعاله .  6و  0تقييم املخرجات من خالل عرض املادة بني الطلبة للوقوع على قدرة الطالب يف استيعاب  ماورد يف  -3أ

  

 األهداف املهاراتية اخلاصة باملقرر.   -ب 

 حتديد  قدرة الطالب على التواصل من خالل األسئلة املباشرة . – 0ب

 home workeاملادة واعادة صياغتها من خالل ال  حتديد قدرة الطالب على استقبال – 6ب

 القدرة على املقارنة اللغويه بني مادة االختصاص واالختصاصات املناظرة اخلاصة باملقرر . – 3ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 Home. والطريقة العملية من خالل االمتحانات اليومية وال الطريقة النظرية من خالل التحليل واملقارنة  بناء" للشرح املفصل والتدوين أثناء وقت احملاضرة

worke . 

 

 

 طرائق التقييم      

 ( درجة01درجة االمتحان االول من )

 ( درجة01درجة االمتحان الثاين من )
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 ( درجات1درجة احلضور واملشاركة اليومية )

 ( درجة61درجة هناية الفصل الدراسي االول من )

 

 

 دانية والقيمية األهداف الوج -ج

 -0ج

 -6ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 لق حالة من التوازن بني املعلومة املنهجية ومعلومة املصدرحث الطالب على كتابة حبوث بسيطة بأجتاه احملاضرات السابقة خل -0د

 عمل حلقات نقاشية بني الطلبه حول منهجية املادة -6د
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 حث الطالب على تقييم اجابة زمالءه من الطلبة االخرين لتنمية التطوير الذايت-3د
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 بنية املقرر .00

 طريقة التقييم طريقة التعليم وضوعاسم الوحدة / أو امل خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد                   تصريف األفعال  3 االول

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد تصريف الفعل السامل اجملرد 3 الثاين

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد ألوزان املزيدةا 3 الثالث

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد تصريف الفعل السامل املزيد 3 الرابع

 3 اخلامس
إشتقاق املصدر الفعلي من 

 األفعال املزيدة 

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 3 السادس
اإشتقاق إمسي الفاعل واملفعول 

 من األفعال املزيدة

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد ف الفعل السامل املزيدتصر  3 السابع

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد لفعل النوينا 3 الثامن

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد  تصريف الفعل النوين اجملرد  3 التاسع

 يومية اختبارات القاء حماضرة القواعد تصريف الفعل النوين املزيد 3 العاشر

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد الفعل املهموز وتقسيماته 3 احلادي عشر

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد اجملردتصريف الفعل مهموز  3 الثاين عشر

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد تصريف املهموز األول املزيد 3 الثالث عشر

 3 الرابع عشر
وز الثاين اجملرد الفعل مهم

 وتصريفه

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 3 اخلامس عشر
لفعل مهموز الثاين املزيد ا

 وتصريفه

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

    امتحانات الفصل االول  السادس عشر

   عطلة نصف السنة   السابع عشر
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0/6/6101 

  الثامن عشر
بداية الفصل الثاين 

01/6/6101 
   

 3 التاسع عشر
الفعل مهموز الثالث اجملرد 

 وتصريفه

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 3 العشرون

الفعل مهموز الثالث املزيد 
 وتصريفه

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 

 

 يوميةاختبارات  القاء حماضرة القواعد الفعل املضاعف اجملرد وتصريفه 3 احلادي والعشرون

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد فعل املضاعف املزيد وتصريفهال 3 الثاين والعشرون

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد الفعل املعتل أقسامه  3 الثالث والعشرون

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد أبواب الفعل املعتل  3 الرابع والعشرون

اخلامس 
 نوالعشرو 

3 
الفعل معتل األول اجملرد 

 وتصريفه 

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

السادس 
 والعشرون

3 
الفعل معتل األول املزيد 

 وتصريفه

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد الفعل معتل الثاين اجملرد وتصريفه  3 السابع والعشرون

 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد الفعل معتل الثاين املزيد وتصريفه  3 والعشرون الثامن

 3 التاسع والعشرون
الفعل معتل الثالث اجملرد 

 وتصريفه 
 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد

 3 الثالثون
الفعل معتل الثالث املزيد 

 وتصريفه
 اختبارات يومية القاء حماضرة القواعد
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 لبنية التحتية ا .06

 7101أ.م محمد راضي زوير /كتاب قواعد اللغة السريانية المرحلة الثانية/ ـ الكتب املقررة املطلوبة 0

  اوجين منا   )غرامطيق اللغة السريانية(  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  6

   )الكفرنيس اقليمس يوسف داود )اللمعة الشهية في نحو اللغة االرامية
 للغة السريانية()قواعد ا

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 ) اجملالت 
 العلمية , التقارير ,....  (

 ) سمثا ) مجلة فصلية 

 البير ابونا  )قواعد اللغة السريانية( ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  .03

   

 

 

 

 



  
 18الصفحة 

 
  

 ج وصف المقررنموذ

 

 وصف المقرر

 

 غدادجامعة ب المؤسسة التعليمية .9

 القسم العلمي  / المركز .11
 / كلية اللغاتقسم اللغة السريانية /ا 

 اسم / رمز المقرر .11
 قراءة

 أشكال الحضور المتاحة .12
 اسبوعي

 الفصل / السنة .13
 سنوي

 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14
 ساعة 91

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15
25/4/2117 

 أهداف المقرر .16
 

على القراءة السريانية  واإلطالع على مفرداتها .وذلك من خالل التكثيف بالواجبات اليومية واألطالع على تدريب الطالب يهدف المقرر إلى 
تعلم المهارات الخمس األخرى )ربط الحرف بالكلمة، والتعرف على الكلمة، والمفردات، واالستيعاب، والتذوق( المصادر الخارجية و

الطالب القراءة السليمة وبسرعة وطالقة معقولتين عندما يتعلمون المهارات المذكورة معا كخطوة تالية لتعلم القراءة السليمة. يتعلم 
 . في نفس الوقت أي مع بعضها البعض وليس بالتوالي

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

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

 ؛البرنامج.
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كامل للقراءة السليمة  ثم ينتقل الطالب إلى مرحلة أخرى أي من مرحلة تعلم القراءة إلى  يهدف المنهج لجعل الطالب يتقنون بشكل
قراءة للتعلم. ففي هذه المرحلة ينبغي على الطالب أن يتقن القراءة جيدا وأن تكون قراءته سليمة وأن يقرأ بيسر وطالقة مرحلة ال

دون تلعثم أو تقطيع. عندئذ يكون الطالب مستعدا الستيعاب ما يقرأ من نصوص معقدة كالتي يصادفها في العلوم االجتماعية 
 . ونصوص المطالعة وغيرها

الثانوية  للمقرر األهداف ا يَّة تهدف إلى استِخالص المعاني والمعلومات من الَكلِمات المقروءة، وَتوِظيفها َتوِظيًفا إيجابي ً ة وحسِّ ، وتعليم   عمليَّة عقليَّ
 الطالب نطق الكلمات نطقا سليما .

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية   -أ
 اكتساب الخبرة األدبية -1أ

 استخالص واكتساب المعلومات اللغوية وتوضيفها.-2أ

 تدريب الطالب على األستخدامات الصحيحة للقاموس -3أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

المهارات الصوتية أن يتعلم المهارات الخمس األخرى )ربط الحرف بالكلمة، والتعرف على  - 1ب

أستيعاب النص المقروء بشكل جيد مع مراعاة الصيغ  – 2ب(مفردات، واالستيعاب، والتذوقالكلمة، وال

 النحوية

 تدريب الطالب على معرفة أكثر من مفردة  وهي في األصل تدل على معنى واحد – 3ب

 الفهم األولي للنص المقروء والقدرة على تفسيره وفهم النص المقروء    -4ب

 لم طرائق التعليم والتع     

 امتحان فصلي 
 بالمئة41امتحانات فصلية من 

 بالمئة 61امتحانات نهائية من 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 . توجيه الطالب الى االنتباه إلى شرح األستاذ  واالستمتاع  بقراءة النص أو االستماع إلى محاضرة1ج

يكون كال متكامال جديدا ، أي إعادة ترتيب األفكار الجزئية تنمية قدرة الطالب على تجميع اجزاء النص ل 2.ج2
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 من مصادر مختلفة لتعطي مكونا كليا جديدا.

. االستجابة الى المشاركة االيجابية للطالب خالل المحاضرة ، واالهتمام بظاهرة التفاعل مع إظهار ردود 3ج

 فعل ايجابية تجاه المواد التعليمية التي يستخدمها االستاذ.

 الحث على تطوير الطالب لنفسه من خالل تمييز سلوكه والتنبؤ به  في المواقف المختلفة .. 4ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 بالمئة51المحاضرة   
 بالمئة31الحوار والمناقشة  

 بالمئة21مهام بحثية  

 
 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 
 %15االمتحان االول 

   %15االمتحان الثاني 

 %5ضورواجبات وح

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الحروف األبجدية للغة  3 1
السريانية في اللهجة الشرقية 

 والغربية 

 
 

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة كاتهماحر 3 2

تمارين حول الحروف  3 3
 والحركات

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين 3 4

قراءة مفردات لألبجدية  3 5
السريانية  من اإللف حتى 

 حرف الياء

 ومياداء امتحان ي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين 3 6

قراءة مفردات مؤلفة من مقطع  3 7
واحد متحرك وأوله وثالثه 

 ساكن

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين 3 8

قراءة مفردات مؤلفة من مقطع  3 9
 واحد ثانيه وثالثه  ساكن

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين 3 11

 2117-2-2/    1-15من 3 11

 امتحانات الفصل االول
 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

بداية الفصل الثاني  3 12
18/2/2117 

قراءة مفردات مؤلفة من ثالثة 
 مقاطع

 اداء امتحان يومي رة القاء محاض قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين  3 13

قراءة مفردات مؤلفة من أربعة  3 14
 مقاطع

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين 3 15

قراءة مفردات مؤلفة من خمسة  3 16
 مقاطع

 اداء امتحان يومي  القاء محاضرة قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 17
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 18
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 19
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 21
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 21
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 22
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 23
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 24
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة تمارين 3 25

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءةالفصل الثاني قصص وفكاهات  3 26
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 البنية التحتية  .16

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتاب القراءة السريانية  تأليف المدرس الدكتور 

 محمد علي عبد األمير حسن

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
    الكتاب المقدس 

   قطع مختارة من االدب السرياني 

 رامية االبير ابونا   ادب اللغة اآل 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 األطالع على المصادر التي تخص الموروث األدبي السرياني

    الكتاب المقدس 

    ادب اللغة اآلرامية االبير ابونا 

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
http://www.syriacstudiesdic.com/ 

http://www.qenshrin.com/ 
http://www.syriacdictionary.net/ 

 
 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  .17

 تحديث مصادر التعلم   
 تشجيع أستخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي 

 
 

 

 

 للمطالعة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 27
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 28
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 29
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

الفصل الثاني قصص وفكاهات  3 31
 للمطالعة

 اداء امتحان يومي القاء محاضرة  قراءة

http://www.syriacstudiesdic.com/
http://www.qenshrin.com/
http://www.syriacdictionary.net/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .17

  اللغة السريانية   القسم العلمي  / المركز .18

 المحادثة  اسم / رمز المقرر .19

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .21

 سنوي  الفصل / السنة .21

 ساعة  91 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 1/4/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 

 المقرر    تعليم الطالب النطق الصحيح والقراءة والقواعد االساسية للغة السريانية الفصحى بواسطة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة

 تين الشرقية والغربيةوالمحادثة بين استاذ المادة والطلبة  باللغة السريانية الفصحى  بكلتا اللهج

 

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

لقصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ا

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .18
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 األهداف المعرفية   -أ

 ان يفهم الطالب اللغة السريانية  -1أ 1أ

 يستوعب المواد التي تدرس في الصف -2أ

 وبكال اللهجتين الشرقية والغربية القراءة والمحادثة باللغة الفصحي -3أ

 

 

 

 

    

 ف المهاراتية الخاصة بالمقرر. األهدا  -ب 

 القدرة على القراءة بشكل صحيح  –- 1ب

 القدرة المحادثة بين الطلبة – 2ب

 تحليل الجمل والمفردات السريانية – 3ب

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات  1

 استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في المختبرات الصوتية 2

 م شاشات العرض التلفزيوني او الداتة شواستخدا 3 



  
 25الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم      

 

 أمتحان اولي 15%

 متحان ثاني 15  

 مشاركة صفية  5

 

 درجة الفصل االول  % 21

 درجة االمتحان النهائي %61وكذا الحال ينطبق على الفصل الثاني . و

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لطالب في المحاضرة بشكل فعال ضرورة مشاركة ا  -1ج       

ضرورة ان يبدي الطالب رأيه العلمي بكل شفافية ويتم مناقشة وإبداء اآلراء المختلفة وانتقاء الرأي -2ج        

 األكثر رصانة علمية 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 القاء المحاضرات  11

 مختبرات الصوتيةاستخدام الوسائل التعليمية الحديثة في ال 2

 استخدام شاشات العرض التلفزيوني او الداتة شو 3 

 

 طرائق التقييم    

 %15االمتحان االول 

 %15االمتحان الثاني 

   %5واجبات الحضور اليومي 

  %21نهاية الفصل الدراسي 

 

 

 ظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التو -د 

 قدرة الطالب على ترجمة النص وربط اإلحداث فيه بمهنية عالية  -1د

 ان تكون لدية القدرة اللغوية والنحوية على التعامل مع المفردات  -2د

 ان تكون لديه القدرة الذهنية في االجابة على األسئلة المستنبطة من النص-3د

 ثة تنمية قدرة الطالب على المحاد   -4د
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 بنية المقرر .19

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
3 

تعلم المحادثة  

 السريانية
 امتحان يومي القاء محاضرة  في الصف

 تعلم المحادثة السريانية 3 الثاني 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي محاضرة القاء

 امتحان يومي القاء محاضرة ، الزيارة تعلم المحادثة السريانية 3 الثالث

 تعلم المحادثة السريانية 3 الرابع 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

 امتحان يومي القاء محاضرة ، لدى الطبيب تعلم المحادثة السريانية 3 الخامس

 تعلم المحادثة السريانية 3 ادسالس
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

 السابع
 امتحان يومي القاء محاضرة في المدرسة تعلم المحادثة السريانية 3

 الثامن 
3 

تعلم المحادثة  

 السريانية
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

 امتحان يومي القاء محاضرة االمتحان تعلم المحادثة السريانية 3 التاسع 

 تعلم المحادثة السريانية 3 العاشر 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

الحادي 

 عشر 
 امتحان يومي القاء محاضرة  الدرس تعلم المحادثة السريانية 3

 يانيةتعلم المحادثة السر 3 الثاني عشر 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

 الثالث عشر 

   
 امتحان يومي القاء محاضرة  الشوط تعلم المحادثة السريانية 3

 تعلم المحادثة السريانية 3 الرابع عشر 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

الخامس 

 عشر 
3 

ادثة تعلم المح 

 السريانية
 امتحان يومي القاء محاضرة  القراءة
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 البنية التحتية  .21

السادس 

 عشر 
 تعلم المحادثة السريانية 3

محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

 امتحان يومي القاء محاضرة  شراء الفواكه تعلم المحادثة السريانية 3 السابع عشر 

 انيةتعلم المحادثة السري 3 الثامن عشر 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

 امتحان يومي القاء محاضرة  سوق البزازين تعلم المحادثة السريانية 3 التاسع عشر 

 تعلم المحادثة السريانية 3 العشرين 
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

الحادي 

 والعشرين 
 امتحان يومي القاء محاضرة  الشفاء المحادثة السريانيةتعلم  3

الثاني 

 والعشرين 
3 

تعلم المحادثة  

 السريانية
محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

الثالث 

 والعشرين 
 امتحان يومي القاء محاضرة  السفر تعلم المحادثة السريانية 3

الرابع 

 والعشرين 
 محادثة السريانيةتعلم ال 3

محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

الخامس 

 والعشرين 
 امتحان يومي القاء محاضرة  امتحان الحساب تعلم المحادثة السريانية 3

السادس 

 والعشرين 
 تعلم المحادثة السريانية 3

محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

السابع 

 والعشرين 
 امتحان يومي القاء محاضرة  تحضير الوجبات تعلم المحادثة السريانية 3

الثامن 

 والعشرين 
 تعلم المحادثة السريانية 3

محاورات جماعية في 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرة

التاسع 

 والعشرين 

 تعلم المحادثة السريانية 3
  السيارة

 ان يوميامتح القاء محاضرات

محاورات جماعية في  تعلم المحادثة السريانية 3 الثالثون 

 الدرس السابق
 امتحان يومي القاء محاضرات
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 ال يوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب المحادثة السريانية للمرحلة االولى ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

ى بها                 اـ الكتب والمراجع التي يوص

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 إجراء تقييم سنوي للمقرر من قبل اللجنة العلمية ولجنة المناهج الدراسية في القسم  -

 رر من خالل استبيانات توزع لهذا الغرضاخذ رأي الطلبة في المق -
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .25

  اللغة السريانية   القسم العلمي  / المركز .26

 االستيعاب   اسم / رمز المقرر .27

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي  الفصل / السنة .29

 ساعة  91 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

 1/4/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 

يسعى الى تمكين الطلبة في المراحل الدراسية األولى الى التعامل مع النص السرياني لغتا ومعنى 

واستيعاب وفهم مجمل أحداث النص اللغوي ومن ثم االجابه على جميع األحداث التي  وقعت في النص 

 من خالل طرح أسئلة مختلفة تكون إجاباتها تقليدية او استنتاجيه  

 

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22
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 األهداف المعرفية   -أ

 تمكن الطالب من النص اللغوي لغتا ومعنى  -1أ

 ان تكون للطالب  دراية ومعرفة تفصيلية  بمجل االحداث التي حدثت في النص اللغوي السرياني   -2أ

جميع األسئلة االستنتاجية والفكرية في النص  ان تكون للطالب المقدرة الذهنية في  اإلجابة على -3أ

 اللغوي السرياني     

 

 

 

    

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يجب ان يقوم  الطالب باإلجابة على جميع االسئلة التقليدية واالستنتاجية في النص - 1ب  - 1ب

 ن احداثة متكاملة ومتسلسلةيجب ان تكون هناك قدرة للطالب على ترجمة نص لغوي تكو – 2ب

العامة التي يبغيها ذلك  يجب ان يجيد الطالب تنسيق اإلحداث في النص وفهم واستيعاب الفكرة – 3ب

 النص السرياني 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طرائق التقييم      
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 أمتحان اولي 15%

 متحان ثاني 15  

 مشاركة صفية  5

 

 لفصل االول درجة ا % 21

 درجة االمتحان النهائي %61وكذا الحال ينطبق على الفصل الثاني . و

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ضرورة مشاركة الطالب في المحاضرة بشكل فعال   -1ج       

نتقاء الرأي ضرورة ان يبدي الطالب رأيه العلمي بكل شفافية ويتم مناقشة وإبداء اآلراء المختلفة وا-2ج        

 األكثر رصانة علمية 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تحديد النص  باللغة السريانية وترجمته الى اللغة العربية بصورة مثالية  واستيعاب وفهم جميع اإلحداث فيه-1
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 النص بعد ترجمة النص يتم طرح العديد من األسئلة الفكرية على مجمل اإلحداث التي ولدها  -2

استنباط اإلجابات المثالية لألسئلة المطروحة بحيث تبين اإلجابات الدقيقة لإلحداث من قبل الطلبة على  -3 

 مدى استيعابهم الفكري والمعرفي  ألحداث النص اللغوي 

 تفعيل الحوار العلمي  بين الطالب ومن ثم التوصل الى الرأي األمثل من خالل النقاش العلمي   -4

 

 

 ئق التقييم طرا   

 

تقييم مدى استيعاب وفهم الطالب ألحداث النص السرياني من خالل اجراء امتحانات مفاجئة له لمعرفة  -1

 وتحديد مستواه العلمي 

 %41إجراء امتحانين فصليين في الفصل االول وكذالك في الفصل الثاني لتكون درجة السعي من  -2

تجمع مع درجة السعي السنوي لتنتج الدرجة  %61درجته من  إجراء امتحان نهائي في نهاية السنة لتكون -3

 النهائية

 

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

 قدرة الطالب على ترجمة النص وربط اإلحداث فيه بمهنية عالية  -1د

 ية والنحوية على التعامل مع المفردات ان تكون لدية القدرة اللغو -2د

 ان تكون لديه القدرة الذهنية في االجابة على األسئلة االستنتاجية في النص  -3د

    -4د
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 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

استيعاب الطالب لجميع  3 االول

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص 

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني 

 أداء اختبارات  إلقاء محاضرة 

استيعاب الطالب لجميع  3 الثاني 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية  من 

 التراث السرياني

 راتأداء اختبا إلقاء محاضرة 

استيعاب الطالب لجميع  3 الثالث

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات إلقاء محاضرة 

استيعاب الطالب لجميع  3 الرابع 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 سريانيالتراث ال

 أداء اختبارات إلقاء محاضرة 

استيعاب الطالب لجميع  3 الخامس

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات إلقاء محاضرة 

استيعاب الطالب لجميع  3 السادس

اإلحداث فيها واإلجابة على 

ي كل األسئلة المطروحة ف

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

 أداء اختبارات إلقاء محاضرة 

استيعاب الطالب لجميع  3 السابع

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من   

 األدب السرياني

إلقاء    

 محاضرات

 أداء اختبارات 

استيعاب الطالب لجميع  3 الثامن 

واإلجابة على  اإلحداث فيها

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات 

استيعاب الطالب لجميع  3 التاسع 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

القاء  

 محاضرات 

 أداء اختبارات
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استيعاب الطالب لجميع  3 العاشر 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

القاء  

 محاضرات

 أداء اختبارات

الحادي 

 عشر 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من   

 األدب السرياني

لقاء ا 

 محاضرات 

 أداء اختبارات

استيعاب الطالب لجميع  3 الثاني عشر 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

القاء  

 محاضرات

 أداء اختبارات

 الثالث عشر 

   

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

روحة في كل األسئلة المط

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

القاء  

 محاضرات

 أداء اختبارات

استيعاب الطالب لجميع  3 الرابع عشر 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص 

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

الخامس 

 عشر 

استيعاب الطالب لجميع  3

إلحداث فيها واإلجابة على ا

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 األدب السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

السادس 

 عشر 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

التراث الديني 

 السرياني 

 اختبارات أداء القاء محاضرات

استيعاب الطالب لجميع  3 السابع عشر 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

التراث الديني 

 السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

استيعاب الطالب لجميع  3 الثامن عشر 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

طعة نثرية من ق

التراث الديني 

 السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

استيعاب الطالب لجميع  3 التاسع عشر 

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

التراث الديني 

 السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات
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استيعاب الطالب لجميع  3 العشرين 

داث فيها واإلجابة على اإلح

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

التراث الديني 

 السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

الحادي 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 اء اختباراتأد القاء محاضرات

الثاني 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

الثالث 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 لنصا

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

الرابع 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

الخامس 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

السادس 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 اختباراتأداء  القاء محاضرات

السابع 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

 

الثامن 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 صالن

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات

التاسع 

 والعشرين 

استيعاب الطالب لجميع  3

اإلحداث فيها واإلجابة على 

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

 أداء اختبارات القاء محاضرات
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 البنية التحتية  .24

 ال يوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 قطع نثرية أدبية من التراث الفكري واإلنساني السرياني ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

صى بها                 اـ الكتب والمراجع التي يو

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

   

 إجراء تقييم سنوي للمقرر من قبل اللجنة العلمية ولجنة المناهج الدراسية في القسم  -

 قرر من خالل استبيانات توزع لهذا الغرضاخذ رأي الطلبة في الم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استيعاب الطالب لجميع  3 الثالثون 

يها واإلجابة على اإلحداث ف

كل األسئلة المطروحة في 

 النص

قطعة نثرية من 

 التراث السرياني

  القاء محاضرات
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