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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  محمود عبدالرزاق جاسم دمحم أرزوقي. د.م.أ     االسم 

 w.ma38 @yahoo.com  البرید االلكتروني

 التربیة اإلسالمیة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني/ ولىالمرحلة األ  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعری++ف الطال++ب أھمی++ة م++ادة التربی++ة اإلس++المیة وأثرھ++ا ف++ي الحی++اة العام++ة، ومعن++ى النب++وة والرس++الة  -
ومھمتھما، والتعریف بالقرآن الكریم والكتب السماویة األخرى، ومعنى المعجزة وكیفیة وقوعھ+ا، وم+ا 

وم اآلخ++ر وم++ا ھ++ي ص++فات األنبی++اء، والمقص++ود ب++الوحي وكیفی++ة نزول++ھ، وحك++م التوب++ة، واإلیم++ان ب++الی
 . سیكون

تعری++ف الطال++ب كیفی++ة ال++رد عل++ى المنحرفین،والمغ++الین، والخ++ارجین ع++ن األص++ول العقدی++ة الس++لیمة،  -
  . بأسلوب علمي ھادف مبسط

  
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
حاج+++ة العق+++ل اإلنس+++اني إل+++ى ھ+++دي النب+++وة، النب+++وة ومھمتھ+++ا، النب+++ي والرس+++ول ف+++ي اللغ+++و ف+++ي بی+++ان 

لنب++وة اص++طفاء واختی++ار، بش++ریة الرس++ل واألنبی++اء، فوائ++د وق++وع األع++راض البش++ریة واالص++طالح، ا
لألنبیاء، مھمة األنبیاء، القرآن الكریم والكتب السماویة األخرى، ص+فات األنبی+اء والرس+ل، ال+وحي ف+ي 
اللغ++و واالص++طالح، كیفی++ة ن++زول ال++وحي، المعج++زة ف++ي اللغ++ة واالص++طالح، ش++روط المعج++زة، معج++زة 

حكم اإلیمان بالیوم اآلخر، التوبة حكمھ+ا ش+روطھا، عل+م الس+اعة عن+د  -علیھ الصالة والسالم–الرسول 
  . هللا، النفخ في الصور، الجنة والنار ووصف أھلھما

  الكتب المنھجیة
  .لیس ھناك كتاب منھجي    

  المصادر الخارجیة
  )عبدالرحمنقحطان .د، رشدي علیان . د(أصول الدین اإلسالمي لــــ: كتاب  

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  الیومیة

االمتحان   المشروع
  النھائي

 ٦٠          %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  التاریخ :اسم القسم

  األولى:المرحلة
حمود عبدالرزاق جاسم م.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      حاجة العقل إلى ھدي النبوة، والنبة ومھمتھافي بیان   م١٧/٢/٢٠١٥  ١

      تعریف النبي والرسول في اللغة واالصطالح  م٢٤/٢/٢٠١٥  ٢
النبوة اصطفاء واختیار، بشریة الرسل واألنبیاء،   م٣/٣/٢٠١٥  ٣

  مھمة األنبیاء لبشریة لألنبیاء،فوائد وقوع األعراض ا
    

      االمتحان األول  م١٠/٣/٢٠١٥  ٤
      القرآن الكریم والكتب السماویة األخرى  م١٧/٣/٢٠١٥  ٥
      صفات األنبیاء والرسل  م٢٤/٣/٢٠١٥  ٦
      الوحي في اللغو واالصطالح، كیفیة نزول الوحي  م٣١/٣/٢٠١٥  ٧
      االمتحان الثاني  م٧/٤/٢٠١٥  ٨
      اللغة واالصطالح، شروط المعجزةالمعجزة في   م١٤/٤/٢٠١٥  ٩

      - علیھ الصالة والسالم–معجزة الرسول   م٢١/٤/٢٠١٥  ١٠
      حكم اإلیمان بالیوم اآلخر  م٢٨/٤/٢٠١٥  ١١
      االمتحان الثالث  م٥/٥/٢٠١٥  ١٢
      التوبة حكمھا شروطھا، علم الساعة عند هللا  م١٢/٥/٢٠١٥  ١٣
      والنار ووصف أھلھماالنفخ في الصور، الجنة   م١٩/٥/٢٠١٥  ١٤
١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          

  
  
  
  

  :جاسم                                                                                  توقیع العمید محمود عبدالرزاق.د.م.أ:     توقیع االستاذ
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  اللغة العربیة :اسم القسم

  األولى:المرحلة
  جاسم محمود عبدالرزاق.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 
 
 

   أسم الجامعة: دیالى
أسم الكلیة:  التربیة األساسیة 

أسم القسم: التاریخ 
المرحلة:االولى 

  أسم المحاضر: ازھار غازي مطر
اللقب العلمي: مدرس 

المؤھل العلمي: دكتوراه  
 قسم التاریخمكان العمل: 

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 
 

 

 (( أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم د.ازھار غازي مطر البھادلي   

azhaarkazy2@gmail.com 
Azharkazi@yahoocom 

: البرید االلكتروني

 اسم المادة:  تاريخ الشرق االدنى القديم(مصر وبالد الشام)     

المرحلة االولى/الفصل الدراسي الثاني            
 مقرر الفصل:                    

أھداف المادة:  تعریف الطلبة بأهم االحداث التاریخیة لمنطقة الشرق االدنى القدیم(مصر وبالد الشام) 

 تتناول المادة بیان الخلفیة الجغرافیة للمنطقة والعصور الحجریة والممالك واالسر التي 

  .                                               حكمت المنطقة في تلك الفترة التاریخیة
التفاصیل األساسیة  للمادة: 

  .                 مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة ،.طه باقر1       

 دراسات  في الشرق االدنى القدیم.                سامي سعید االحمد،.2       
الكتب المنھجیة: 

المصادر الخارجیة:    

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول    40    60
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة 

 
 
   

  



         
   أسم الجامعة: دیالى 

أسم الكلیة:  التربیة االساسیة 
أسم القسم: التاریخ 

المرحلة:االولى 
أسم المحاضر: علي نایف مجید  

اللقب العلمي: مدرس مساعد 
 ماجستیرالمؤھل العلمي:  

 مكان العمل: قسم التاریخ

 

جمهورية العراق  جمهورية العراق  جمهورية العراق  جمهورية العراق  

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

                                              (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم  م.م. علي نایف مجید  

alinifmaged@gmail.com البرید االلكتروني :

  تاريخ العرب قبل اإلسالم وعصر الرسالة
 اسم المادة: 

 مقررالفصل:                                                الفصل الثاني/المرحلة االولى    

أھداف المادة:   جعل الطالب  ملما  بتاریخ العرب قبیل اإلسالم وعصر الرسالة.  

التعرف على مصادر تاریخ العرب فبل اإلسالم والدویالت العربیة قبل اإلسالم في جنوب 
واألحوال االجتماعیة  الجزیرة العربیة وبالد الشام والعراق وتناول مدن الحجاز

واالقتصادیة والدینیة عند العرب قبل اإلسالم ومعرفة مصادر عصر الرسالة ومولد 
الرسول (ص) وحیاتھ قبل البعثة، ونزول الوحي ومحاولة نشر اإلسالم في مكة والھجرة 

إلى الحبشة ومحاولة نشر اإلسالم في    والطائف وبیعة العقبة األولى والثانیة ولھجرة إلى 
 یثرب وتنظیمات الرسول في  المدینة  ومغازیھ  ووفاتھ.

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

                                                                                                 
 دراسات في تاریخ العرب قبل االسالم/ د.رشید عبد هللا الجمیلي

الكتب المنھجیة: 

  الوسیط في تاریخ العرب قبل االسالم /ھاشم یحیى المالح  )- 1 (
)-تاریخ العرب قبل االسالم/منذر عبد الكریم البكر 2(

المصادر الخارجیة: 

االمتحان 
 النھائي

 الفصل االول الفصل الثاني المختبرات
الفصل 

 الدراسي
األول   40  60

 الثاني
 

تقدیرات الفصل: 

     المادة مطولة ومن الصعب تناولھا خالل كورس لذا اقترح فصل مادة عرب فبل 
االسالم وجعلھا لكورس واحد وعصر الرسالة لكورس اخر وبشكل مستقل لیسھل عملیة 

تدریسھا بشكل موسع                                                                                     
       

: معلومات اضافیة

 
   

  
  



 
 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

أ.م.د.قحطان حمید كاظم العنبكي       التدریسي:اسم

drqahatanhamed@yahoocom. 
drqahatanhamed@gmail.com. 

 
: البرید االلكتروني

 اسم المادة: منھج البحث التاریخي

 مقررالفصل: الفصل الدراسي الثاني /المرحلة األولى

تعریف الطلبة بقواعد وأصول كتابة التاریخ والبحث في حقولھ المختلفة مع بیان تطور  
نشأة علم التاریخ وأھمیة العلوم المساعدة في دراسة التاریخ وكتابتھ والبحث فیھ وان 

نمكن الطلبة في نھایة الفصل الدراسي من كتابة بحث تتوافر فیــھ مقومات البحث 
التاریخي الجید. 

أھداف المادة: 

تتضمن تعریف معنى التاریخ لغة واصطالحاً وبیان أھم صــفات المؤرخ الناجح وتتبع  
تطور علم التاریخ عند العرب وتفصیل العلوم المساعدة في دراسة التاریخ وتعلیم الطلبة 

بأصول البحث التاریخي من اختیار الموضوع ووضع الخطة وجمع المعلومـــــات ونقد 
 المصادر وترابط الكتابة حتى الخطوات األخیرة النجاز كتابة البحث التاریخي.           . 

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

).1980.طھ باقر ومحمد عبدالعزیز،طرق البحث التاریخي في التاریخ واآلثار،(بغداد،1   
  .1990.عبدالواحد ذنون طھ،أصول البحث التاریخي،الموصل،2
مرتضى النقیب،المؤرخ المبتدئ ومنھج البحث التاریخي. .3  

 
 

الكتب المنھجیة: 

.1976.حسن عثمان،منھج البحث التاریخي،دار المعارف،القاھرة،1  
.خلیل سعید،منھج البحث التاریخي .2  
  .1982،مكتبة النھضة،القاھرة،5.احمد شلبي،كیف تكتب بحثا أو رسالة،ط3
 .2001.صالح الدین الھواري،كیف تكتب بحثا أو رسالة،ة مكتبة الھالل ،بیروت،4
  .2007،بغداد،1.جمیل موسى النجار،فلسفة التاریخ مباحث نظریة،ط5
.1972.عبدهللا الفیاض،التاریخ فكرة ومنھجاً،مطبعة اسعد،بغداد،6  

المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول     40   60
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

  


