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Basic information: 

• Program on which the Course is offered   PharmD 

• Qualification Awarded  Bachelor of Pharmacy (BPharmD) 

Course title - Code - Year  Arabic Language– 3211– Second Year 

Course Type Foundational Stage  

Total contact Hours / week 
[15 hrs.] 

• (1 hr/week) 

ECTS Hours 1 

Pre-requisites for this Course  Arabic Language Course in Secondary School. 

Week period 15 

Course Description: 

ي مجموعة متنوعة من المجاالت الطالب بالمهارات اللغوية المطلوبة لقراءة النص اىل تزويد  اللغة العربية تهدف مادة
، والقدرة عىل وص ف 

ا إىل تدريب الطالب عىل الكتابة بشكل صحيح من حيث الصياغة واألسلوب والتكوين  دفتهو استيعابها وتلخيصها. 
ً
 . أيض

Course Objectives: 

ي نهاية هذا المقرر 
 
 سيتمكن من:  ب، الطالف

 
 تنمية معلومات الطالب بأبرز قواعد اللغة العربية   •

 , وإدارتها وأساليبها.  معرفة شروط الكتابة العلمية •

 , وطريقة فهمه وصياغته.  معرفة بنية النص الكتابي •

 معرفة أهم األخطاء الشائعة في الكتابة من أجل تصحيحها وتجنب الوقوع فيها. •

Learning and Teaching Methods, & Assessment Methods 

 طرق التعليم والتعلم: 
 استخدام أساليب التدريس الحديثة: التعليم التعاوني واالعتماد على مهارات التفكير.  .1
 االعتماد بشكل أكبر على الدراسة الذاتية للطالب، أو مصادر المكتبة. .2

 االستفادة من األقراص الممغنطة. .3

 يمكن توفيره في الموقع اإللكتروني للكلية.االستفادة مما  .4

 طرق التقييم: 

 :التقييم المستمر •
o النشاط 
o الحضور 
o  ي المتحان اال

 نصف 

ي  •
 :االمتحان النهائ 

o  نظري 
 

Weighting of Assessment: 

 التقييم المستمر 60%

 االمتحان النصفي   • 30%

 النشاط • 20%
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 الحضور   • 10%

ي  40%
 االمتحان النهائ 

 نظري  • 40%

Total: 100% 

Assessment Schedule: 

 التقييم المستمر تاري    خ التقييم 

 االمتحان النصفي   • األسبوع السادس

 النشاط • كل أسبوع

 الحضور   • كل اسبوع

ي  تاري    خ التقييم 
 االمتحان النهائ 

 نظري  • حسب االجندة االكاديمية المعلنة

Examination Regulations: 

 .االمتحان النهائي فانه يحرم من دخول ٪ 25 الغيابتجاوز الطالب نسبة إذا  •
 .٪50ال تقل عن  المادةالنسبة اإلجمالية المطلوبة الجتياز  •

List of textbooks and references: 

امج التعليمية   PowerPoint يتم تحميل عروض • ات والبر التقديمية ومقاطع الفيديو والمواد األخرى المتعلقة بالمحاض 

ا لجدول التدريسو و  اسبوعيا  الساتذةمن قبل ا  Moodleملية إىلوالجلسات الع
ً
 .فق

 مكتبة دار العروبة.التيسير في اللغة العربية. محمد رجب النجار وآخرون.  •

 الكتابة الوظيفية واإلبداعية. ماهر شعبان. دار المسيرة.  •

Block Policies: 

Code of Ethics   
Please refer to the below LIMU code of ethics 
http://limu.edu.ly/images/11/ethcode.pdf  
 

Code of Conduct   
Please refer to the below PharmD program code of conduct 
http://repository.limu.edu.ly/handle/123456789/2135  
 
Academic integrity  
Please be aware that cheating, plagiarism, in-class disruption and dishonesty are vigorously 
prosecuted and that LIMU has a zero-tolerance policy. 
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