
 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارة اَجاز انخطت انتذرٌسٍت نهًادة 
م نادية ستار احمد 0ماالسن  

 781790un@gmail.comالبريذ االلكتروني 

 العربية العامة اسن الوادة 

(  المرفوعات) الثانيةالمرحلة /لدراسي االول الفصل اهقرر الفصل 

اهذاف الوادة 

 

تيسير ادراك الطلبة للمعاني  -2تقويم اعوجاج اللسان وتصحيح المعاني والمفاهيم  -1

تذوق النص  -4توقف الطلبة على اوضاع اللغة وصيغتها  -3والتعبير عنها بوضوح 

نمية المهارة الكتابية عند الطالب  ت -5التعرف على عدد من االدباء والشعراء  -5االدبي

التفاصيل االساسيت للوادة 

االدب / االمالء / النحو  

الكتب الونهجيت 
اليوجد كتاب منهجي  

الوصادر الخارجيت 

 

جامع الدروس العربية لمصطفى  -2عاطف فضل محمد 0النحو الوظيفي د -1

اهر االدب السيد جو  -4رجب عبد الجواد/ المدخل الى تعلم العربية  -3الغاليني

احمد الهاشمي 

االهتحاى النهائي  الوشروع االهتحاناث اليىهيت  الفصل الذراسي  تقذيراث الفصل 

    60 %

هعلىهاث اضافيت 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

جًٕٓرٌت انؼراق 

 

 

ٔزارة انتؼهٍى انؼانً ٔانبحث انؼهًً 

 

 

جٓاز االشراف ٔانتقٌٕى انؼهًً 

دٌانى   :اسى انجايؼت

انتربٍت األساسٍت : اسى انكهٍت

انهغت انؼربٍت  :اسى انقسى

انثاٍَت  :انًرحهت

و َادٌت ستار احًذ 0و :اسى انًحاضرانثالثً

يساػذ  يذرش :انهقب انؼهًً

نًاجستٍر ا :ل انؼهًًانًؤِ

 قسى انهغت انؼربٍت: يكاٌ انؼًم



 
 بسى  هللا انرحًٍ انرحٍى                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارة انخطت انتذرٌسٍت نهًادة                                                         
انًالحظاث انًادة انؼًهٍت انًادة انُظرٌت انتارٌخ االسبٕع 

  المبتدأ  1/10/2014 1

  الخبر  8/10/2014 2

  الفاعل  15/10/2014 3

  نائب الفاعل  22/10/2014 4

  ن واخواتها اسم كا 29/10/2014 5

  خبر ان واخواتها  5/11/2014 6

  الشاعر امرؤ القيس وقصيدته  12/11/2014 7

  الشاعر زهير بن ابي سلمى وقصيدته  19/11/2014 8

  شؼر انُقائض جرٌر   26/11/2014 9

  انفرزدق  3/12/2014 10

  انترتٍب انٓجائً ٔانصٕتً ٔاالبجذي   10/12/2014 11

  انحرٔف انشًسٍت ٔانقًرٌت  17/12/2014 12

  ًْسة انقطغ  24/12/2014 13

  ًْسة انٕصم  31/12/2014 14

  ايتحاٌ شٓري  7/1/2015 15

  ايتحاٌ شٓري  14/1/2015 16

ة ػطهـــــــت َصـــــف انســـــــــٍ                                                                                  
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23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 

 

: يع العويذتىق                                                                                  م ناديه ستار احوذ0م:     تىقيع االستار

جًٕٓرٌت انؼراق 

 

 

ٔزارة انتؼهٍى انؼانً ٔانبحث انؼهًً 

 

 

جٓاز االشراف ٔانتقٌٕى انؼهًً 

دٌانى   :اسى انجايؼت

انتربٍت األساسٍت : اسى انكهٍت

انهغت انؼربٍت  :اسى انقسى

انثاٍَت  :انًرحهت

 و َادٌّ ستار احًذ0و :اسى انًحاضرانثالثً

يساػذ  يذرش :انهقب انؼهًً

ياجستٍر  :انًؤْم انؼهًً

 بٍتقسى انهغت انؼر: يكاٌ انؼًم

 



 
تسى  هللا انرحًٍ انرحيى                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارج اَجاز انخطح انتذريسيح نهًادج 
نبراس جالل عباس . م.ماالسى  

  انبريذ االنكتروني 

  البالغة العربٌةاسى انًادة 

الثاني يقرر انفصم 

اهذاف انًادة 

 
 . وأثرها في اكتساب المعلومات  البالغة تعريف الطالب أهمية  -

.  أثر القرآن الكريم في نشأة البالغة تعريف الطالب  -
    

انتفاصيم االساسيت نهًادة 

.  (علم المعاني ، البيان ، البديع ) البالغة وعلومها  

انكتب انًنهجيت 
.   ليس هناك كتاب منهجي 

انًصادر انخارجيت 

 

 . احمد مطلوب. ة والتطبيق ، د البالغ -1

 .أحمد مطلوب . فنون بالغية ، د  -2

 

االيتحاٌ اننهائي انًشروع االيتحاناث انيىييت انًختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم 

 40 %       60 %

يعهىياث اضافيت 

 

 
 

 
 

 

 

 

جًهىريح انؼراق 

 

 

وزارج انتؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي 

 

 

جهاز االشراف وانتقىيى انؼهًي 

ديانى   :اسى انجايؼح

انترتيح األساسيح : اسى انكهيح

انهغح انؼرتيح  :اسى انقسى

انثاَيح  :انًرحهح

 َثراس جالل ػثاس :اسى انًحاضرانثالثي

يذرس يساػذ  :انهقة انؼهًي

ياجستير  :انؼهًي انًؤهم

 قسى انهغح انؼرتيح: يكاٌ انؼًم



 
 تسى  هللا انرحًٍ انرحيى                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارج انخطح انتذريسيح نهًادج                                                         
انًالحظاخ انًادج انؼًهيح انًادج انُظريح انتاريخ االسثىع 

  .  تعرٌفها ، وأهمٌتها ، ونشأتها البالغة 2014/  9/  25 -23 1

  .  أثر القرآن الكرٌم فً البالغة 2014/  9 / 2 – 30 2

  .  الفرق بٌن البالغة والنقد 2014/  10/  9  -7 3

  . الفرق بٌن البالغة والفصاحة  2014/  10/ 16  -14 4

  . علم المعانً ، تعرٌفه   2014/ 10/  23  -21 5

  : فروع علم المعانً   2014/  10/  30  -28 6

  . الخبر واالنشاء ـ  2014/  11/  6  -4 7

  . األسلوب الخبري ، تعرٌفه  2014/ 11/ 13  -11 8

  . األسهىب األَشائي ، تؼريفه  2014/  11/  20 – 18 9

  . أَىاع انخثر وأَىاع األَشاء  2014/  11/  27 – 25 10

  . ــ انفصم وانىصم  2014/  12/  4 – 2 11

  . ل وأَىاع انىصم أَىاع انفص 2014/  12/  11 – 9 12

  . ــ انتقذيى وانتأخير  2014/  12/  18 – 16 13

  . أَىاع انتقذيى وأَىاع انتأخير  2014/  12/  25 – 23 14

  . تًاريٍ شايهح  2015/  1/  1 – 30 15

16     

نـــــــح َصـــــف انســـــــــُح ػط                                                                                  

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 

 

: تىقيع انعًيذ                                                    نبراس جالل عباس                                                   . و .و:     تىقيع االستار

جًهىريح انؼراق 

 

 

وزارج انتؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي 

 

 

جهاز االشراف وانتقىيى انؼهًي 

ديانى   :اسى انجايؼح

انترتيح األساسيح : اسى انكهيح

انهغح انؼرتيح  :اسى انقسى

انثاَيح  :انًرحهح

 َثراس جالل ػثاس. و.و :اسى انًحاضرانثالثي

يذرس يساػذ  :انهقة انؼهًي

ياجستير  :انًؤهم انؼهًي

 جقسى انهغح انؼرتي: يكاٌ انؼًم

 



 
تسى  هللا انرحًٍ انرحيى                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارج اَجاز انخطح انتذريسيح نهًادج 
نبراس جالل عباس . م.ماالسى  

  انبريذ االنكتروني 

 العربٌة العامةاسى انًادة 

الرابع يقرر انفصم 

اهذاف انًادة 

 

 .  (النعت ، التوكيد ، البدل ، العطف ) على التوابع تعريف الطالب  -

على األدب العربي الحديث وتطوره ، والتعرف على أهم تعريف الطالب  -
. ، وأهم الفنون النثرية التي ظهرت في ذلك العصر   المدارس الشعرية

    

انتفاصيم االساسيت نهًادة 
 

والمقصود بمدرسة المهجر ، ومدرسة األحياء ، ،  معرفة التوابع والممنوع من الصرف
. ومدرسة أبولو ، وجماعة الديوان ، وشعراء من تلك المدارس 

انكتب انًنهجيت 

.   ليس هناك كتاب منهجي 

انًصادر انخارجيت 

  

االيتحاٌ اننهائي انًشروع االيتحاناث انيىييت انًختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم 

 40 %       60 %

يعهىياث اضافيت 

 
 

 

 
 

 

 

جًهىريح انؼراق 

 

 

وزارج انتؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي 

 

 

جهاز االشراف وانتقىيى انؼهًي 

ديانى   :اسى انجايؼح

انترتيح األساسيح : اسى انكهيح

انهغح انؼرتيح  :اسى انقسى

نثاَيح ا :انًرحهح

 َثراس جالل ػثاس :اسى انًحاضرانثالثي

يذرس يساػذ  :انهقة انؼهًي

ياجستير  :انًؤهم انؼهًي

 قسى انهغح انؼرتيح: يكاٌ انؼًم



 

 
 تسى  هللا انرحًٍ انرحيى                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارج انخطح انتذريسيح نهًادج                                                         
انًالحظاخ انًادج انؼًهيح انًادج انُظريح انتاريخ االسثىع 

  . التعرف على التوابع  2014/  9/  25، 23 1

  . ــ النعت وتعرٌفه  2014/  9/  30 2

  . أغراض النعت بالتفصٌل  2014/  10/  9  -7 3

  . ثلة ثم أعرابها األستشهاد باألم 2014/  10/ 16  -14 4

  . ــ التوكٌد وتعرٌفه   2014/ 10/  23  -21 5

  . أقسام التوكٌد بالتفصٌل   2014/  10/  30  -28 6

  . األستشهاد باألمثلة ثم أعرابها  2014/  11/  6  -4 7

  . ــ العطف وتعرٌفه  2014/ 11/ 13  -11 8

  . ا حروف العطف ، ومعانٌه 2014/  11/  20 – 18 9

  . األستشهاد باألمثلة ثم أعرابها  2014/  11/  27 – 25 10

  . ــ البدل وتعرٌفه ، وأنواعه  2014/  12/  4 – 2 11

  . األستشهاد تاأليثهح ثى أػراتها  2014/  12/  11 – 9 12

  . انًذارس انشؼريح  2014/  12/  18 – 16 13

تهك انًذارس يغ األستشهاد حياج شؼراء يٍ  2014/  12/  25 – 23 14

. تاألتياخ انشؼريح 

  

  (  انقصح ، انخطاتح ، انًسرحيح ) انًقصىد تـ  2015/  1/  1 – 30 15

16     
ػطهـــــــح َصـــــف انســـــــــُح                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

: تىقيع انعًيذنبراس جالل عباس                                                                                                       . و .و:     تىقيع االستار

جًهىريح انؼراق 

 

 

وزارج انتؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي 

 

 

جهاز االشراف وانتقىيى انؼهًي 

ديانى   :اسى انجايؼح

انترتيح األساسيح : اسى انكهيح

انهغح انؼرتيح  :اسى انقسى

انثاَيح  :انًرحهح

 َثراس جالل ػثاس. و.و :اسى انًحاضرانثالثي

يذرس يساػذ  :نقة انؼهًيال

ياجستير  :انًؤهم انؼهًي

 قسى انهغح انؼرتيح: يكاٌ انؼًم

 



 
 بسن  هللا الرحوي الرحٍن                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استوارة اًجاز الخطت التذرٌسٍت للوادة 
سهام عبد غيدان    االسم  

 Sehamabd572@gmail.comالبريذ االلكتروني 

اللغة العربية اسم المادة   

األول مقرر الفصل 

اهذاف المادة 

 
الطلبة للمعاني والتعبير عنها  تيسير ادراك.2تقويم اعوجاج اللسان وتصحيح المعاني والمفاهيم .1

  التعرف على عدد من االدباء والشعراء. 4توقف الطلبة على اوضاع اللغة وصياغتها.3بوضوح 

ة التفاصيل االساسيت للماد

االمالء , االدب , النحو  

الكتب المنهجيت 
.   ليس هناك كتاب منهجي 

المصادر الخارجيت 

 
مصطفى الفاليني , جامع الدروس العربية . 2عاطف محمد ,النحو الوظيفي.1

السيد احمد الهاشمي ,جواهر االدب .4.رجب عبد الجواد, المدخل الى تعلم العربية .3

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر ي الفصل الذراستقذيراث الفصل 

 40 %       60 %

معلىماث اضافيت 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوهىرٌت الؼراق 

 

 

لوً وزارة التؼلٍن الؼالً والبحث الغ

 

 

جهاز االشراف والتقىٌن الؼلوً 

دٌالى   :اسن الجاهؼت

التربٍت األساسٍت : اسن الكلٍت

اللغت الؼربٍت  :اسن القسن

الثاًٍت  :الورحلت

سهام ػبذ غٍذاى  :اسن الوحاضرالثالثً

هساػذ  هذرس :اللقب الؼلوً

هاجستٍر  :الوؤهل الؼلوً

 التريخقسن : هكاى الؼول



 
بسن  هللا الرحوي الرحٍن                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استوارة الخطت التذرٌسٍت للوادة                                                         
الوالحظاث الوادة الؼولٍت الوادة الٌظرٌت التارٌخ االسبىع 

  المبتدأ  29/9/2014 1

  الخبر  6/10/2014 2

  الفاعل  13/10/2014 3

  اسم كان واخواتها  20/10/2014 4

  خبرإن واخواتها  37/10/2014 5

  الحياة االدبية في عصر صدر االسالم  3/11/2014 6

  ( ص)خطبة حجة الوداع للرسول الكريم  10/11/2014 7

  شعر النقائض  17/11/2014 8

  قصٍذة جرٌر  24/11/2014 9

  قصٍذة الفرزدق   1/12/2014 10

  الترتٍب الهجائً والصىتً واالبجذي  8/12/2014 11

  رٌت الحروف الشوسٍت والقن 15/12/2014 12

  التاء الورٌىطت   22/12/2014 13

  التاء الوبسىطت  29/12/2014 14

15     

16     

ػطلـــــــت ًصـــــف الســـــــــٌت                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 

 

: تىقيع العميذ                                                                                                    تىقيع االستار

جوهىرٌت الؼراق 

 

 

وزارة التؼلٍن الؼالً والبحث الؼلوً 

 

 

هً جهاز االشراف والتقىٌن الؼل

دٌالى   :اسن الجاهؼت

التربٍت األساسٍت : م الكلٍتاس

اللغت الؼربٍت  :اسن القسن

  الثاًٍت:الورحلت

سهام ػبذ غٍذاى  :اسن الوحاضرالثالثً

هساػذ  هذرس:اللقب الؼلوً

هاجستٍر :الوؤهل الؼلوً

 التاريخقسن : هكاى الؼول

 



 
 بسم  هللا انرحمه انرحيم                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارة اوجاز انخطت انتذريسيت نهمادة 
وجدان برهان بد الكريم . د.م   االسى  

انبريذ االنكتروَي 
 www.dr.mohamad_wajdan@yahoo.com 

عامةعربية الال اسى انًادة   

ني ثااليقرر انفصم 

اهذاف انًادة 

اللغة العربية من نحو وأدب  أهمية بتعريف الطالب  

انتفاصيم االساسيت نهًادة 

 

 في ية الحياة االدب,  نائب الفاعل,  فاعلال,ان واخواتها  ,كان واخواتها ,  المبتدأ والخبر

انحياة االدبيت , زهير قصيذة انبردة نكعب بٍ , خطبت حجت انىداع ,عصر صذر االسالو 

انترتيب : االيالء , رزدق نفًَىرج ثاَي ا, انعصر االيىي ًَىرج اول جرير   في

انتاء انًربىطت وانتاء , انشًسيت وانقًريت  ف الحروف انهجائي واالبجذي نهحرو

انًبسىطت 

انكتب انًُهجيت 
 اليوجد 

انًصادر انخارجيت 
 

 .العباسياالدب , شرح ابن عقيل , في النحو الوا

 

االيتحاٌ انُهائي انًشروع االيتحاَاث انيىييت انًختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم 

 40 %       60 %

يعهىياث اضافيت 
 

 
 

 

 
 

 

جمهىريت انعراق 

 

 

وزارة انتعهيم انعاني وانبحث انعهمي 

 

 

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي 

ديانى   :اسم انجامعت

انتربيت األساسيت : اسم انكهيت

انهغت انعربيت  :قسماسم ال

ثاويت ال :انمرحهت

 وجذا برهان عبذ انكريم.د :اسم انمحاضرانثالثي

مذرس  :انهقب انعهمي

انذكتىراي  :انمؤهم انعهمي

 قسم انهغت انعربيت: مكان انعمم



 
 بسم  هللا انرحمه انرحيم                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارة انخطت انتذريسيت نهمادة                                                         
انمالحظاث انمادة انعمهيت انمادة انىظريت انتاريخ االسبىع 

    المبتدأ والخبر 2014/ 10/  1 1

   كان واخواتها  2014/ 10/  5 2

   ان واخواتها  2014/  10/  12 3

   فاعل ال 2014/  10/  19 4

    نائب الفاعل 2014/ 10/  26 5

   عصر صذر االسالو  في الحياة االدبية   2014/  11/  2 6

   خطبت حجت انىداع  2014/  11/  9 7

   قصيذة انبردة نكعب بٍ زهير  2014/ 11/  16 8

   انعصر االيىي  فيانحياة االدبيت  2014/ 11/ 23 9

   ًَىرج اول جرير   2014/  11/  30 10

   رزدق نفًَىرج ثاَي ا 2014/  12/  7 11

انترتيب انهجائي واالبجذي : االيالء  2014/  12/ 14 12

 ف  نهحرو

  

   انشًسيت وانقًريت  الحروف 2014/  12/  21 13

   انتاء انًربىطت  2014/  12/  28 14

   انتاء انًبسىطت 2014/  1/ 4 15

16     
عطهـــــــت وصـــــف انســـــــــىت                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

جمهىريت انعراق 

 

 

وزارة انتعهيم انعاني وانبحث انعهمي 

 

 

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي 

ديانى   :اسم انجامعت

انتربيت األساسيت : اسم انكهيت

انهغت انعربيت  :اسم انقسم

ثاويت ال :انمرحهت

 جذان برهان عبذ انكريم.د :رانثالثياسم انمحاض

مذرس   :انهقب انعهمي

انذكتىراي  :انمؤهم انعهمي

 قسم انهغت انعربيت: مكان انعمم

 



 

 

: تىقيع انعًيذ                                                                                 عبذ انكريى            وجذاٌ برهاٌ.د:     تىقيع االستار



بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

 

 

 

 

استمارة انجاز الخطة التدرٌسٌة للمادة 

احمد خلٌل حبٌب . ماالسم 

 D. ahmeed67@yahoo.comالبرٌد اللكترونً 
داء أتحسٌن اسم المادة 

الثانً مقرر الفصل 

 .تعرٌف الطالب بأهمٌة تحسٌن االداء فً سالمة النصوص اللغوٌة من الخطأ -اهداف المادة 
والتحرٌف والضٌاع للنصوص , عرٌف الطالب بكثرة االخطاء االمالئٌةت -

فضال عن ذلك الرجوع إلى المصادر والمراجع , اللغوٌة مع مرور الزمن
. التً تخص التصحٌح اللغوي

التفاصٌل االساسٌة 
للمادة 

 .الترتٌب األبجدي وااللفبائً للحروف العربٌة -
 .االلف الملفوظة وغٌر المكتوبة -
 .مقصورة والممدودةااللف ال -
. همزتا الوصل والقطع -

. لٌس هناك كتاب منهجًالكتب المنهجٌة 

 .ابرمضان عبد التو. د, تطور اللغويالة ولحن العام -المصادر الخارجٌة 
 .السكٌت البن, إصالح المنطق -
 .مصطفى جواد. د: قل وال تقل -
. ابراهٌم شمس الدٌن, مرجع الطالب فً االمالء -

االمتحان المشروع االمتحانات الٌومٌة المختبر صل الدراسً الفتقدٌرات الفصل 
النهائً 

40 %   60 %

     معلومات اضافٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهورٌة العراق 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 دٌالى :اسن الجاهعت
 التربٍت االساسٍت :اسن الكلٍت

 اللغت العربٍت :اسن القسن

الثانٍت  :الورحلت
احود خلٍل حبٍب : اسن الوحاضر الثالثً

هدرس : اللقب العلوً

هاجستٍر : الوؤهل العلوً

 قسن اللغت العربٍت: هكاى العول



بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

 

 

 

 

استمارة الخطة التدرٌسٌة للمادة 

ع 
و
سب

ال
ا

المالحظاث المادة العلميت المادة النظريت التاريخ 

   بائً للحروفااللفو ,الترتٍب االبجدي م30/10/2014  .1

   االلف الولفىظت وغٍر الوكتىبت م6/11/2014  .2

   االلف الوقصىرة م13/11/2014  .3

   االلف الوودودة م20/11/2014  .4

   االلف فً آخر الفعل الثالثً م27/11/2014  .5

   إذاًا , كتابت إذى م4/12/2014  .6

   هوزة القطع م11/12/2014  .7

   هوزة الىصل م18/12/2014  .8

   التاء الوربىطت والطىٌلت م25/11/2014  .9

   الهوزة الوتىسطت والوتطرفت م8/1/2015  .10

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 عطلت نصف السنت

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

  :توقيع العميدبٌب                                        احمد خلٌل ح. م :توقيع االستاذ

 

جمهورٌة العراق 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 دٌالى :اسن الجاهعت
 التربٍت االساسٍت :اسن الكلٍت

 اللغت العربٍت :اسن القسن

الثانٍت  :الورحلت
احود خلٍل حبٍب : اسن الوحاضر الثالثً

هدرس : اللقب العلوً

هاجستٍر : الوؤهل العلوً

 قسن اللغت العربٍت: لعولهكاى ا



 
 بسم  هللا انرحمه انرحيم                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارة اوجاز انخطت انتذريسيت نهمادة 
وجدان برهان بد الكريم . د.م   االسم  

البريذ االلكتروني 
 www.dr.mohamad_wajdan@yahoo.com 

فالصر اسم المادة   

ثانً الر الفصل مقر

اهذاف المادة 

 
تغٌرات التً تطرأ على بنٌة الكلمة مما لٌس له عالقة باالعراب الأهمٌة بتعرٌف الطالب 

والبناء 

التفاصيل االساسيت للمادة 

 

المجرد , فائدة علم الصرف,  فرق بٌن النحو والصرفال,  ي اللغة االصطالحف فالصر
معانً , فعل الرباعً المجرد ال,  ثالثً المجردعل الفابواب ال,  فعالوالمزٌد من اال

اسم , اسم الفاعل وعمله , االبدال , االعالل , فً المٌزان الصر, الزٌادة  احرف
اسم ,  اسماء الزمان والمكان, فة المشبهة وعملها الص, صٌغ المبالغة, عول وعمله المف
االلة 

الكتب المنهجيت 

 

 

 .فن الصرفي ف فشذا العر
 

الخارجيت المصادر 

 

وكتاب , , كتاب الصرف لحاتم صالح الضامن الواضح  لعبد الجبار الناٌلة فالصر
 .وكتاب علم الصرف لفخر الدٌن قباوة , الصرف الوافً لهادي نهر 

 

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

 40 %       60 %

ة معلىماث اضافي

 
 

 

 
 

 

 

جمهىريت انعراق 

 

 

زارة انتعهيم انعاني وانبحث انعهمي و

 

 

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي 

ديانى   :اسم انجامعت

انتربيت األساسيت : اسم انكهيت

انهغت انعربيت  :اسم انقسم

نثاويت ا :انمرحهت

 وجذان برهان عبذ انكريم.د :اسم انمحاضرانثالثي

مذرس  :انهقب انعهمي

انذكتىراي  :انمؤهم انعهمي

 قسم انهغت انعربيت: مكان انعمم



 
 بسم  هللا انرحمه انرحيم                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمارة انخطت انتذريسيت نهمادة                                                         
حظاث انمالانمادة انعمهيت انمادة انىظريت انتاريخ االسبىع 

   ي اللغة االصطالح ف فالصر 2014/ 10/  1 1

   فرق بٌن النحو والصرف ال 2014/ 10/  5 2

المجرد والمزٌد من , فائدة علم الصرف 2014/  10/  12 3
  فعالاال

  

   عل الثالثً المجرد فابواب ال 2014/  10/  19 4

   فعل الرباعً المجرد ال 2014/ 10/  26 5

   الزٌادة  معانً احرف  2014/  11/  2 6

   فً المٌزان الصر 2014/  11/  9 7

   االعالل  2014/ 11/  16 8

   االبدال  2014/ 11/ 23 9

   اسم الفاعل وعمله  2014/  11/  30 10

   عول وعمله اسم المف 2014/  12/  7 11

   صٌغ المبالغة 2014/  12/ 14 12

   مشبهة وعملها فة الالص 2014/  12/  21 13

   .اسماء الزمان والمكان 2014/  12/  28 14

   اسم االلة 2014/  1/ 4 15

16     
عطهـــــــت وصـــــف انســـــــــىت                                                                                   

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

جمهىريت انعراق 

 

 

ارة انتعهيم انعاني وانبحث انعهمي وز

 

 

جهاز االشراف وانتقىيم انعهمي 

ديانى   :اسم انجامعت

انتربيت األساسيت : اسم انكهيت

انهغت انعربيت  :اسم انقسم

األونى  :انمرحهت

 مازن عبذانرسىل سهمان.د :اسم انمحاضرانثالثي

أستار مساعذ  :انهقب انعهمي

انذكتىراي  :انمؤهم انعهمي

 قسم انهغت انعربيت: مكان انعمم

 



 

 

: تىقيع العميذ                                                                                 وجذان برهان عبذ الكريم           .د:     تىقيع االستار



 
 بسن  هللا الرحوي الرحين                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استوارة اًجاز الخطت التذريسيت للوادة 
 االسن  

 هناء كاظم حسين. د.  م
 

 Hanaa_alhuseinawi@yahoo.com البريذ االلكتروني 

  

 عامة عربية    اسن الوادة 

األول هقرر الفصل 

اهذاف الوادة 
 

تنمية  القدرات اللغوية لدى الطالب واالسهام  في تطويرها وصقلها 
 تعريف الطالب بالموضوعات المقررة لهم وتمكينهم من األلمام  المعرفي بها 
. لنصوص االدبية تنمية التذوق الفني والجمالي لدى الطالب في ا 

التفاصيل االساسيت للوادة 

 

( المبتدأ،الخبر ،الفاعل ، نائب الفاعل، اسم كان وأخواتها ، خبر إن واخوتها )النحو  
،خطبة جحة (السمات والخصائص)الحياة االدبية في عصر صدر االسالم )األدب 

االدبية في  ؛ قصيدة البردة لكعب بن زهير ،الحياة(ص)الوداع للرسول الكريم محمد 
( . ابيات 10حفظ : ابيات ، الفرزدق 10حفظ: جرير )العصر األموي، شعر النقائض 

الترتيب الهجائي والصوتي واألبجدي للحروف العربية ، الحروف الشمسية )االمالء 
(. والقمرية ، كتابة التاء المربوطة والتاء المبسوطة

الكتب الونهجيت 
 

 

الوصادر الخارجيت 
 

النحو  0حسن احمد  -المعين في النحو لجميع المراحللندى البن هشام ، شرح قطر ا 
عباس حسن ، معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي ،الشامل في النحو .الوافي 

. والعروض واإلعراب للدكتور محمد حسن والصرف والبالغة
 0شوقي ضيف –االدب االسالمي 

. للدكتور عالء الدين هاشم  كتاب األمالي في قواعد كتابة العربية ونحوها

االهتحاى الوشروع االهتحاًاث اليىهيت الوختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

الٌهائي 

 40 %       60 %

هعلىهاث اضافيت 

 
 

 

 

جوهىريت العراق 

 

 

وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

 

 

جهاز االشراف والتقىين العلوي 

ديالى   :اسن الجاهعت

التربيت األساسيت : اسن الكليت

اللغت العربيت  :اسن القسن

الثاًيت  :الورحلت

 اء كاظم حسينهن. د. م  :الثالثي اسن الوحاضر
 

هذرس   :اللقب العلوي

الذكتىراٍ  :الوؤهل العلوي

 قسن اللغت العربيت: هكاى العول



 

 

 
 

 
 بسن  هللا الرحوي الرحين                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استوارة الخطت التذريسيت للوادة                                                         
الوالحظاث الوادة العوليت الوادة الٌظريت التاريخ االسبىع 

    الخبر.المبتدأ  2014/  9/ 23 1

    نائب الفاعل. الفاعل  2014/ 9/ 30 2

  عطلة العيد   2014/  10/ 7 3

  سم كان واخواتها ا 2014/  10 /14 4

  ول االمتحان األ 2014/  10/  21 5

    خبر ان واخواتها  2014/  10/  28 6

الحياة االدبية في عصر صدر : االدب  2014/  11/ 4 7
 (.السمات والخصائص)االسالم 

  

ة الوداع للرسول الكريم محمد جحخطبة  11/11/2014 8
 (.ص)

  

   .دة البردة لكعب بن زهير قصي  18/11/2014 9

   .الحياة االدبية في العصر األموي   25/11/2014 10

    (ابيات10حفظ: جرير )شعر النقائض    2014/ 2/12 11

 10حفظ : الفرزدق )شعر النقائض    2014/ 12/ 9 12
 ( .ابيات

  

  االهتحاى الثاًي   2014/ 12/ 16 13

يب الهجائي والصوتي الترت: االهالء   23/12/2014 14
  .واألبجدي للحروف العربية

  

الحروف الشمسية والقمرية ، كتابة التاء   30/12/2014  15
 (.المربوطة والتاء المبسوطة

  

  االهتحاى الثالث    6/1/2015 16

الظاء والضاد   ـت ًصـــــف الســـــــــٌت عطلــــــ                                                                                  

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

جوهىريت العراق 

 

 

وزارة التعلين العالي والبحث العلوي 

 

 

جهاز االشراف والتقىين العلوي 

ديالى   :اسن الجاهعت

التربيت األساسيت : اسن الكليت

اللغت العربيت  :اسن القسن

الثاًيت  :الورحلت

  هٌاء كاظن حسيي. د. م :الثالثي اسن الوحاضر

هذرس  :اللقب العلوي

الذكتىراٍ  :الوؤهل العلوي

 قسن اللغت العربيت: هكاى العول
 



24     

25     

26     

27     

28     

 

 

: تىقيع العويذ                                                                                                                 هناء كاظن حسين. د.م :     تىقيع االستار



  دٌانى  : انجامؼتأسم 
انخربٍت االساسٍت   : انكهٍتأسم 

انهغت انؼربٍت  :أسم انقسم

  مؤٌذ سؼٍذ خهف: أسم انمذرس 
مذرس  : انهقب انؼهمً

ماجسخٍر   : نمًانمؤهم انغ

جامؼت -كهٍت انخربٍت  األساسٍت: مكان انؼمم

 دٌانى  

 

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordبرنامج حمهئ االسخمارة بىاسطت *  

. PDFث بصٍغت مهف االنخرن شبكت حنشر االسخمارة ػهى مىقغ انجامؼت االنكخرونً ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكخرونً ػهى االنخرنج جامؼت دٌانى  االسخمارة مخاحت ػهى مىقغ :مالحظت

 

 ((انسنىٌت أسخمارة انخطت انخذرٌسٍت )) 

 :انخذرٌسً اسم   مؤٌذ سؼٍذ خهف انشمري

Muaed.alshmary@yahoo.com   ًانبرٌذ االنكخرون :

 :اسم انمادة  ( المرحلت الثانٍت) عربٍت عامت 

 :مقررانفصم االول 

اٌصال  المعلىمت  الى  ذهن الغالب بسهىلت    -الدقت  -الضبظ    : ةمادال أهذاف

الذياة االدبيت في عصر , خبر اى واخىاتها , اسن كاى واخىاتها , ًائب الفاعل , الفاعل , الخبر , ـ الوبتذأ : الوردلت الثاًيت 

, شعر الٌقائض , الذياة االدبيت في العصر االهىي , قصيذة البردة لكعب بي زهير , خطبت دجت الىداع , صذر االسالم 
  .كتابت التاء الوربىطت والوبسىطت , الذروف الشوسيت والقوريت , ي واالبجذي للذروف العربيت الترتيب الهجائي والصىث

: ةنهماد األساسٍتانخفاصٍم 

: ةانكخب انمنهجً  شرح ابي عقيل 

ال تىجد    : ةانمصادر انخارجً 

 انفصم انذراسً انفصم االول انفصم انثانً انمخخبراث االمخحان اننهائً

 60    20  

20 

األول   

 انثانً
 

: حقذٌراث انفصم

: ةمؼهىماث اضافً 

 

 

 



  دٌانى  : انجامؼتأسم 
انخربٍت االساسٍت   : انكهٍتأسم 

انهغت انؼربٍت  :أسم انقسم

  مؤٌذ سؼٍذ خهف: أسم انمذرس 
مذرس  : انهقب انؼهمً

ماجسخٍر   : نمًانمؤهم انغ

جامؼت -كهٍت انخربٍت  األساسٍت: مكان انؼمم

 دٌانى  
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ةانماده اننظري ةيلانماده انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ى
سب

ال
 ا

 المبتدأ  

15  |10  
1 

 الخبر  
22  |10  

2 

 الفاعل  

29  |10  
3 

 نائب فاعل  

5  |11  
4 

 اسن كاى واخىاتها  
12  |11  

5 

 خبر كاى واخىاتها  
19  |11  

6 

, خطبت دجت الىداع , الذياة االدبيت في عصر صذر االسالم   

, قصيذة البردة   26  |11  
7 

 الحٍاة االدبٍت فً العصر االمىي   
3  |12  

8 

الفرزدق , جرٌر , شعر النقائض     
10  |12  

9 

   
الترتٍب الهجائً والصىتً واالبجدي 

الحروف الشمسٍت .لعربٍت للحروف ا

كتابت التاء المربىعت .والقمرٌت 

.والمبسىعت   

17  |12  

10 

   
 24  |12  

11 

   
  

12 

    
13 

   
  

14 

   
  

15 

    16 

 ػطهت نصف انسنت
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ةانمادة اننظري ةيلانمادة انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ى
سب

أل
 ا

    
نشاة  علن –هفهىم  االدارة وتطىرها 

 االدارة 

15-2-2012  
1 

  تعريف  االدارة   
22- 2-2012  

2 

   

  2012-2 -29 هفهىم  وتطىر  االدارة التربىية 
3 

 ا  

2012-3-7 االدارة الودرسية   
4 

  واجباث  هذير الوذرست  –صفاث  الوذير الٌاجخ   
14-3-2012  

5 

 عطلت   
21-3-2012  

6 

 اهتذاى   
28-3-2012  

7 

   

  2012-4-4 هعايير نظرية  االدارة التربىية 
8 

  نظرٌاث  االدارة التربىٌت   
11-4-2012  

9 

     
انىاع –االدارة التربىٌت  وظائف ال

 القراراث 
18-4-2012  

10 

    
  2012-4-25 انماط  االدارة التربىٌت 

11 

     
  2012-5-2 القٍادة  مفهىمها  وتغىرها  

12 

 اهتذاى      
9-5-2012  

13 

     
  2012-5-16 نظرٌاث  القٍادة االدارٌت 

14 

     
  2012-5-22  انىاعه –االشراف التربىي م

15 

      16 

 

: حىقٍغ انؼمٍذ:                                                              حىقٍغ األسخار



 
 بسى  هللا انزحًٍ انزحٍى                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارة اَجاس انخطت انتذرٌسٍت نهًادة 
 اًٌٍ عبذ انعشٌش كاظىاالسى  

 aeman-abid@yahoo.comانبريذ االنكتروَي 

 علم النفس التربوياسى انًادة 

ول األيقرر انفصم 

اهذاف انًادة 

 
تعريف الطلبة الهم المصطلحات والنظريات ، وعالقة علم النفس التربوي  -

 . بفروع علم النفس االخرى

    

انتفاصيم االساسيت نهًادة 

 

تعريف علم النفس التربوي، تطوره ، عالقته بعلم النفس االخرى ، اهداف علم النفس 
رة فيها ، االهداف التربوية معايرها تصنيفها ، التربوي ، التعلم والتعليم والعوامل المؤث

التذكر ، النظريات التي فسرت الذاكرة ، النسيان ، اسباب النسيان ، انتقال اثر التعلم ، 
. الدافعية ، تصنيف الدوافع ، التفكير 

 

انكتب انًُهجيت 

 ال يوجد كتاب منهجي بتدريس المادة  

انًصادر انخارجيت 

 

عماد الزغول  –، سيكولوجية التدريس الصفي  هادي مشعان ربيع-علم النفس التربوي 
اديب النوايسة وايمان  –وشاكر المحاميد ، معجم المفاهيم والمصطلحات السلوكية 

عبد المجيد نشواتي   –القطاونة ، علم النفس التربوي 
 

َهائي االيتحاٌ الانًشروع االيتحاَاث انيىييت انًختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم 

 40 %       60 %

يعهىياث اضافيت 
 

 

 
 

 

 

جًهىرٌت انعزاق 

 

 

وسارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 

 

جهاس االشزاف وانتقىٌى انعهًً 

دٌانى   :اسى انجايعت

انتزبٍت األساسٍت : اسى انكهٍت

انهغت انعزبٍت  :اسى انقسى

انثاٍَت  :انًزحهت
 اًٌٍ عبذ انعشٌش كاظى:  اسى انًحاضزانثالثً

يذرص يساعذ  :انعهًً انهقب

ياجستٍز  :انًؤهم انعهًً

 قسى انهغت انعزبٍت: يكاٌ انعًم



 بسى  هللا انزحًٍ انزحٍى                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استًارة انخطت انتذرٌسٍت نهًادة                                                         
انًالحظاث انًادة انعًهٍت انًادة انُظزٌت خ انتارياالسبىع 

   تعريف علم النفس التربوي وتطوره 2014/  10/  12 1

   اهداف علم النفس التربوي  2014/  10/  19 2

عالقة علم النفس بفروع علم النفس  2014/  10/  26 3
 االخرى

  

  المؤثرة فيها  التعلم والتعليم والعوامل 2014/  11/  2 4

   االهداف التربوية معايرها تصنيفها  2014/  11/  9 5

   النظريات التي فسرت الذاكرة 2014/  11/  16 6

  ايتحاٌ شهز اول  2014/  11/  23 7

  اشكال عًهٍاث انتذكز ويزاحهه  30/11/2014 8

الفرق بين الغرض والهدف ، االغراض  7/12/2014 9
 السلوكية 

  

   ن واسبابهالنسيا 14/12/2014 10

  او انتذرٌب  انتقال اثر التعلم 21/12/2014 11

  ايتحاٌ انشهز انثاًَ  28/12/2014 12

   الدافعية ، تصنيف الدوافع التفكير 4/1/2015 13

14     

15     

16     
ــــت َصـــــف انســـــــــُت عطهـــ                                                                                  

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

: تىقيع انعًيذ                                                                                 و ايًٍ عبذ انعزيز كاظى.و:     تىقيع االستار

جًهىرٌت انعزاق 

 

 

وسارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً 

 

 

جهاس االشزاف وانتقىٌى انعهًً 

دٌانى   :اسى انجايعت

انتزبٍت األساسٍت : اسى انكهٍت

انهغت انعزبٍت  :اسى انقسى

انثاٍَت  :انًزحهت
 اًٌٍ عبذ انعشٌش كاظى:  اسى انًحاضزانثالثً

يذرص يساعذ  :انهقب انعهًً

ياجستٍز  :انًؤهم انعهًً

 قسى انهغت انعزبٍت: كاٌ انعًمو

 


