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 اقتصاديات االعمال        كلية :النهرينجامعة :    

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 : إدارة االستثمار والمواردالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات إدارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

قسم اقتصاديات إدارة االستثمار والموارد,قسم القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 الرقابة المحاسبية والمالية

 :  االواللمرحلة: الرابعة      الفصل الدراسي2016/2017:السنة الدراسية -5

 2009تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :(ضعيف، مقبول، متوسط، جيد، جيدجدًا، امتياز)مستويات التقييم -7

 ثانيًا : البيانات األساسية
 ur401:  كود المقرر الدراسي1:اللغة العربية/عنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

30 30 --- ---- 30 2 

  م.م أسماء كمال عبد الغنيالكادر التدريسي : -3

 :ثالثًا : البيانات المهنية

 اعادة استذكار بعض القواعد المهمة في اللغة العربية التي تم دراستها في األهداف العامة للمقرر: -1

المراحل السابقة قبل دخولهم في الدراسة الجامعية مع تهيئة الطلبة وتدريبهم على اهم المهارات 

والمعارف والمفاهيم التي تخص الوظائف الرئيسية لبعض القواعد النحوية والقواعد االمالئية وعلى 

 نموذج مواصفات المقرر
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االخص تلك التي يكثر فيها الخطأ لكي تصبح مخرجات التعليم(الخريجين) قادرين على العمل 

 والنطق والكتابة الصحيحة في جميع المستويات اإلدارية .

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 : أ. المعرفة والفهم
.  معرفةعالقة اللفظ بالمعنى1   أ- 
 فهم القواعد الرئيسة في االلغة والرسم االمالئي الصحيحواالنتباه الى المواضع التي يكثر 2   أ- 

 فيها الخطأ
 :ب- المهارات الذهنية

القدرة على صياغة العبارات السليمة سواء كان ذلك على مستوى النطق ( التحدث ) او  1ب-
 الكتابة .

  القدرة على التفريق في مخارج الحروف وعدم االلتباس كما في ( الضاد والظاء ).2ب-
 :ج- المهارات المهنية والعلمية

معرفة المهارات االدراكية والمهارات التحليلية  2جـ- معرفة المهارات لتحقيق الهدف االساس من اللغة .1جـ-
 والمهارات الفنية والمهارات التشخيصية والمهارات التفاعلية.

 :            د- المهارات العامة والمنقولة
  العمل كفريق واحد.1         د- 
  الوالء للغة االم لغتنا العربية.2       د- 

 :-المحتوى3     

دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

سورة من الفرآن الكريم ( سورة مريم ) 
 أكاديمية محاضرة 2 مع تفسير االية
 أكاديمية محاضرة 2 قواعد االمالء

 أكاديمية محاضرة 2 مفهوم االمالء واهميته
 أكاديمية محاضرة 2 شاعر مخضرم ( عبد هللا بن رواحة )

 أكاديمية محاضرة 2 كتابة التاء القصيرة والتاء الطويلة 
 أكاديمية محاضرة 2 حاالت كتابة الهمزة

 كتابةالهمزةالمتوسطةوالمتطرفة
 أكاديمية محاضرة 2 

 أكاديمية محاضرة 2 كتابةالهمزةعلٮااللفوالواووكرسيالياء
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 أكاديمية محاضرة 2 المنصوبات في اللغة العربية
 أكاديمية محاضرة 2 المفعول به
هالمفعول في  أكاديمية محاضرة 2 

 أكاديمية محاضرة 2 المفعول المطلق
هالمفعول مع  أكاديمية محاضرة 2 

 أكاديمية محاضرة 2 عالمات الترقيم
 أكاديمية محاضرة 2 شاعرة معاصرة ( سعاد الصباح )

 

 :- أساليب التعليم والتعلم4  
 اسلوب المحاضرة. 4-1
. اسلوب دراسة الحالة  4-2
 الحلقات النقاشية والمحاورة4-3
 

 :- أساليب تقييم الطلبة 5 
 %15 االمتحان األول      التقييم     5-1
 %10 االمتحان الثاني    التقييم       5-2

 %5 المشاركة            التقييم      5-3

 %5 الواجبات            التقييم       5-4

 %5  الحضور والسلوك   التقييم       5-5

 

 جدول التقييم الزمني: -أ

  االمتحان األول   األسبوع الثامن1التقييم 

  االمتحان الثاني   األسبوع الخامس عشر2التقييم 

  الواجب           األسبوع الرابع عشر3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم: -ب

% 15األختبار األول                                

% 10  األختبار الثاني             
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 %5اعمال الفصل الدراسي                          

 %5االمتحان العملي                                

 %5أنواع التقييم األخرى                             

 % 60الفصل الدراسي األول  امتحان 
% 100   المجموع                                         

 :- قائمة المراجع6

. (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

 :. الكتب الدراسية 6-2

 *كتاب سيبويه / شرح ألفية ابن مالك.

 * كتاب جامع الدروس العربية .

 * ُموصل الطالب الى قواعد االعراب .

 * كتاب العمدة البن رشيق القيرواني.

 *الشعراء المخضرمين.

 *ديوان سعاد الصباح.

. 

 :- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم7

 + حاسوب +سبورة مع مستلوماتها. LCDاألدوات والمعدات:  شاشة  -أ

  .(5S)قاعة مكيفة بأستعمال تقنية -ب

 

 م.م أسماء كمال عبد الغني المقرر : مدرس

 أ.د سالم الشاميرئيس القسم: 

 2017التاريخ :    /    /



5 
 

 


