
  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  عدنان احمد رشید عباس٠م٠م     االسم 

  البرید االلكتروني
 www.m.m.adnan55@yahoo.com 

  المعجم العربي   اسم المادة

  الثاني  رر الفصلمق

  اھداف المادة
  

 . وأثرھا في اكتساب المعلومات وزیادة الخبرات  تعریف الطالب أھمیة المعاجم -

  شف عن معاني االلفاظ في المعجمات كطریقةالتعریف الطالب  -
     

  التفاصیل االساسیة للمادة
  الرسئل اللغویة وكتب النوادر ومعجمات االلفاظ والمعاني  

  الكتب المنھجیة
  ٠معجم لسان العرب/البالغة أساسمعجم /لغةمعجم جمھرة ال/كتاب العین  

  المصادر الخارجیة
  

نشأة المعاجم /مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي/المعجم العربي نشأتھ وتطوره
الجھود المعجمیة للدكتور إبراھیم )/معاجم األلفاظ –معاجم المعاني (وتطورھا العربیة 

   ٠السامرائي
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  دیرات الفصلتق

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  

 ٠دراسة تطبیقیة للمعجمات في مكتبة الكلیة -١
تعلیم الطلبة وتدریبھم على طریقة الكشف عن معاني االلفاظ  -٢

  ٠في الحاسوب االلكتروني في المعجمات
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  رشیدم عدنان احمد ٠م :يالمحاضر الثالثاسم 

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :لميالمؤھل الع
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

      ٠معنى المعجم والقاموس  ٢٠١٥/ ٢/   ٢٢  ١
٢٠١٥/ ٢/ ٢٣  ٢  

٢٠١٥/  ١/٣  
  ٠فوائد المعجم واھمیتھ

    

      ٠أة المعجم العربينش  ٢٠١٥/  ٣/  ٢  ٣
٢٠١٥/  ٣/  ٨  ٤   

  ٠الرسائل اللغویة على الموضوعات    ٢٠١٥/  ٣/  ٩
    

٢٠١٥/  ٣/  ١٥  ٥  
٢٠١٥/  ٣/  ١٦   

  ٠معجمات االلفاظ -أ: تالمعجمیا أنواع
  ٠معجمات المعاني -ب                   

    

   ٢٠١٥م  ٣/  ٢٢  ٦
٢٠١٥/  ٣/  ٢٣   

   

في  األلفاظطریقة الكشف عن معاني 
  المعجمات 

  ٠)المدارس المعجمیة ( األلفاظمعجم  –أ 

    

٢٠١٥/  ٣/  ٢٩  ٧   
٢٠١٥/  ٣/  ٣٠   

٢٠١٥/  ٤/  ٥   

 :النظام الصوتي والتقلبات  -١
 كمالمح/ البارع / تھذیب اللغة -
صائص المدرسة وعیوبھا من خ -

خالل دراسة معجم العین 
  ٠والتطبیق علیھ

  

    

٢٠١٥/  ٤/  ٦  ٨   
٢٠١٥/  ٤/  ١٢   
٢٠١٥/  ٤/  ١٣   

  )الباب والفصل ( نظام القافیة  -٢
ج تا/ لسان العرب / الصحاح -

  ٠العباب / قاموس المحیط/ العروس
خصائص المدرسة وعیوبھا من خالل 

بیق دراسة معجم لسان العرب والتط
  ٠علیھ

    

٢٠١٥/  ٤/  ١٩  ٩   
٢٠١٥/  ٤ /٢٠  
٢٠١٥/  ٤/  ٢٦    

  المعجمات ذات الترتیب الھجائي -٣
  المعجم الوسیط/ البالغة  أساس -
خصائص المدرسة وعیوبھا من خالل دراسة -

  ٠معجم الوسیط والتطبیق علیھ

    

٢٠١٥/  ٤/  ٢٧  ١٠   
٢٠١٥/  ٥/  ٣   
٢٠١٥/  ٥/  ٤   

      ٠معجمات المعاني -ب

٢٠١٥/  ٥/  ١٠  ١٢   
٢٠١٥/  ٥/  ١١   
٢٠١٥/  ٥/  ١٧   

      ٠دراسة تطبیقیة للمخصص 

  
  

       عدنان أحمد رشید                                                                             توقیع العمید  -م-م: توقیع األستاذ 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  عدنان احمد رشید - م-م :يالمحاضر الثالثاسم 

  مساعد مدرس :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  عبطان قاسم دمحم اسود. د  االسم 

  www.dr.qasimm76@yahoo.com  البرید االلكتروني

 النحو     اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  یخص موضوعات المرحلة الثانیةظبط قواعد النحو العربي فیما 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

 –المفعول فیھ  –المفعول الجلھ  –المفعول المطلق  –المفعول بھ (منصوبات االسماء 
  )التمییز  –االستثناء  –تعدي الفعل ولزومھ  –المفعول معھ 

  الكتب المنھجیة
  

  شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك 

  المصادر الخارجیة
  

 شرح قطر الندى وبل الصدى ، ألبن ھشام - ١

  النحو الوافي ، عباس حسن  - ٢

االمتحان   المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  النھائي

٦٠           %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  یةالثان :المرحلة
  قاسم دمحم اسود.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :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

      المفعول بھ  ٢٠١٥/  ٢/  ١٥  ١
      تعدي الفعل ولزومھ  ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
      التنازع في العمل  ٢٩/٢/٢٠١٥  ٣
      المفعول المطلق  ٥/٣/٢٠١٥  ٤
      ما ینوب عن المفعول المطلق  ١٢/٣/٢٠١٥  ٥
      حذف عامل المصدر  ١٩/٣/٢٠١٥  ٦
      المفعول ألجلھ  ٢٦/٣/٢٠١٥  ٧
     المفعول فیھ  ٣/٤/٢٠١٥  ٨
      الظروف المبنیة  ١٠/٤/٢٠١٥  ٩

      المفعول معھ  ١٧/٤/٢٠١٥  ١٠
      االستثناء  ٢٤/٤/٢٠١٥  ١١
      )إال(االستثناء بالفاظ بمعنى   ٣١/٤/٢٠١٥  ١٢
      الحال  ٧/٥/٢٠١٥  ١٣
      التمییز  ١٤/٥/٢٠١٥  ١٤
٢٠١٥/  ٦/  ٤  ١٥        
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  

  :قیع العمیدقاسم دمحم اسود                                                                                                        تو.د:     توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  قاسم دمحم اسود.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flow up of implementation celli pass play  

 
dr.qasim.M.aswad  

  
Course Instructor 

www.dr.qasimm76@yahoo.com  E-mail 

gramer  Title 
second 

  
  

Course Coordinator  

Zbt Arabic grammar rules regarding topics Phase II  
  

Course Objective 

Mansobat names (object - the absolute effect - the effect for him - in 
effect it - force him - and for infringement action being necessary - the 
exception - Discrimination(  

Course Description 

Explain Ibn Aqil on Alfiya  Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(40%)   As(10%) As(15%) As(35%) 

Type here general notes regarding the course 
  

General Notes  

  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 

University: diyala 
College: basic educacation 
Department: Arabic language 
Stage: second  
Lecturer 
name:dr.qasim.M.aswad 
Qualification: PH.D 
Place of work: department of 
arabic 

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: ةاسم الكلی

  اللغة العربیة :اسم القسم
  األولى :المرحلة

  مازن عبدالرسول سلمان.د :اسم المحاضرالثالثي
  أستاذ مساعد :اللقب العلمي

  الدكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  مازن عبد الرسول سلمان إبراھیم. د.م.أ     االسم 

 www.dr.mazin77@yahoo.com   البرید االلكتروني

ــوــــالنحــ     اسم المادة  

  الثانــــــــي  فصلمقرر ال

  اھداف المادة
  

  . ضبط قواعد النحو العربي فیما یخص موضوعات المرحلة األولى 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  .النكرة ، والمعرفة 

  الكتب المنھجیة
  

  . شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 

  المصادر الخارجیة
  

 .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ھشام  - ١
  .وافي ، عباس حسن النحو ال - ٢

االمتحان   المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  النھائي

 ٦٠      %١٠      %٣٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  بیةاللغة العر :اسم القسم

  األولى :المرحلة
  مازن عبدالرسول سلمان.د :اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      النكرة والمعرفة  ٢٠١٥/  ٢/  ١٥  ١
      الضمیر المتصل  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٢  ٢
      الضمیر المنفصل  ٢٠١٥/  ٣/  ١  ٣
      نون الوقایة  ٢٠١٥/  ٣/  ٨  ٤
      العلـــــــم  ٢٠١٥/  ٣/  ١٥  ٥
      العلـــــــم  ٢٠١٥/  ٣/  ٢٢  ٦
      اسم االشارة   ٢٠١٥/  ٣/  ٢٩  ٧
     اسم االشارة  ٢٠١٥/  ٤/  ٥  ٨
      الحروف واالسماء الموصولة/ االسم الموصول   ٢٠١٥/  ٤/  ١٢  ٩

      جملة صلة الموصول   ٢٠١٥/  ٤/  ١٩  ١٠
      صفة أل وأحوال أي الموصولة   ٢٠١٥/  ٤/  ٢٦  ١١
      حذف العائد على الموصول  ٢٠١٥/  ٥/  ٣  ١٢
      جذف العائد على الموصول  ٢٠١٥/  ٥/  ١٠  ١٣
      المعرف بأداة التعریف  ٢٠١٥/  ٥/  ١٧  ١٤
      المعرف بأداة التعریف  ٢٠١٥/  ٥/  ٢٤  ١٥
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :توقیع العمید                                                                     مازن عبد الرسول سلمان             .د. م.أ: توقیع االستاذ
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Assisstant professor : mazin Abdul rasoul salman  
   

Course Instructor 

 www.dr.mazin77@yahoo.com E-mail 

syntax Title 

 Second Stage    
 
  
  

Course Coordinator  

  
To control  the rules Arabic syntax of the Second Stage    

  

Course Objective 

Speech and its constituents  
  

Course Description 

Shareh Ibn Aqeel Ala Alfia Ibn Malik  ــ  
  Shareh Qater Al-nada Wa Bal-Alsada  to Ibn Hisham ــ 

Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(60%)   As(10%)   As(30%) 

  
  

General Notes  

  
  
  
  
  

University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: Arabic 
Stage: Second  
Lecturer name: mazin Abdul   
                            rasoul salman  
Qualification: Assisstant professor 
Place of work: Departmant of  
                          Arabic  

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of 
Higher Education 

 
& Scientific Research  

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  م  وسام جعفر مھدي . م     االسم 

  البرید االلكتروني
 JAAFER . WISAM@ YAHOO.COM  

االدب الجاھلي     اسم المادة  

  الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

      تنمیة الذوق الجمالي و الفني لدى الطلبة
  تعریف الطلبة بتاریخ االدب الجاھلي و شخصیاتھ من الشعراء و الكتاب 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

االعشى  -٣زھیر ابن ابي سلمى  -٢امرؤء القیس   -١دراسة عدد من الشعراء   - أ
 النابغة الذبیاني  -٤

 ابرز شعرائھا  عنتر بن شداد :  الفروسیة  - ب
  وة ابن الورد ابرز شعرائھا  عر: الصعلكة  -جـ 

سIجع  -٣االمثال  مع مجموعة مIن االمثIال    -٢الخطابة    -١الشعر الجاھلي    -د
  الكھان  مع امثلة من السجع   

  الكتب المنھجیة
  سامي یوسف ابو زید  .د /  -االدب الجاھلي   –شوقي ضیف . د/ تاریخ االدب العربي   

  المصادر الخارجیة
    

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  اسيالفصل الدر  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  م وسام جعفر مھدي.م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :للقب العلميا
  ماجستیر  :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      )االعشى ( احد شعراء العصر الجاھلي   ١٢٠/٢/٢٠١٥  ١
النابغة ( احد شعراء العصر الجاھلي   ٢٧/٢/٢٠١٥  ٢

  )الذبیاني 
    

      الخطابة مع خطبة قیس بن ساعدة االیادي   ٥/٣/٢٠١٥  ٣
      امتحان الشھر االول   ١٢/٣/٢٠١٥  ٤
      )عنتر بن شداد ( الفروسیة ابرز شعرائھا   ١٩/٣/٢٠١٥  ٥
      امرؤء القیس احد شعراء العصر الجاھلي   ٢٦/٣/٢٠١٥  ٦
      االمثال مع مجموعة من االمثال   ٣/٤/٢٠١٥  ٧
      امتحان الشھر الثاني   ١٠/٤/٢٠١٥  ٨
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          

  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          

  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  م وسام جعفر ھادي .م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  تیر الماجس :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
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  لخطة التدریسیة للمادةاستمارة انجاز ا
  نادیھ ستار احمد  االسم 

 781790un@gmail.com  البرید االلكتروني

 علم نفس النمو  اسم المادة

  المرحلة االولى/ الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تالمیذ تزوید الطالب بالمعرفة العلمیة عن علم نفس النمو واھمیتھ للمعلم وكیفیة التعامل مع ال -١
 ودراسة النمو لالنسان 

 تزوید الطالب بقوانین النمو  -٢

 عرض جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل  -٣

  تزوید الطالب بمعلومات عن مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي   -٤
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
 علم نفس النمو واھمیتھ 

 ین النمو قوان

 جوانب النمو منھا الجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والخلقي للطفل 

  مرحلة البلوغ ومظاھر السلوك االجتماعي  
  الكتب المنھجیة

  الیوجد كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

علم نفس النمو من الجنین إلى الشیخوخة -١  
عادل االشول / ترجمة المؤلف :  

  عباس محمود عوض /خل الى علم نفس النموالمد -٢
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

    معلومات اضافیة
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة

  اللغة العربیة :م القسماس
  االولى :المرحلة

  م نادیھ ستار احمد٠م :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر: المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



  
  

 
 یمبسم  هللا الرحمن الرح                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

علم نفس النمو نشأتھ وتطوره ، تعریفھ ، اھمیة   ١٥/٢/٢٠١٥  ١
  دراسة معنى النمو ، النضج ، التطور 

    

      ) الوراثة والبیئة( العوامل المؤثرة في النمو   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢
      العوامل الوراثیة العوامل البیئیة   ١/٣/٢٠١٥  ٣
      الخصائص العامة للنمو   ٨/٣/٢٠١٥  ٤
      جوانب النمو النمو الجسمي والحركي   ١٥/٣/٢٠١٥  ٥
      امتحان الشھر االول   ٢٢/٣/٢٠١٥  ٦

      النمو العقلي   ٢٩/٣/٢٠١٥  ٧

      النمو اللغوي   ٥/٤/٢٠١٥  ٨
      النمو االنفعالي   ١٢/٤/٢٠١٥  ٩

      امتحان الشھر الثاني   ١٩/٤/٢٠١٥  ١٠
      النمو االجتماعي الخبرات االجتماعیة المبكرة واھمیتھا   ٢٦/٤/٢٠١٥  ١١
      النمو الخلقي   ٣/٥/٢٠١٥  ١٢
      مرحلة البلوغ والمراھقة   ١٠/٥/٢٠١٥  ١٣

المراھقة والتغیرات والمشكالت معنى البلوغ و  ١٧/٥/٢٠١٥  ١٤
  المصاحبة لھا ومظاھر السلوك االجتماعي 

    

      امتحان الشھر الثالث   ٢٤/٥/٢٠١٥  ١٥

١٦          

  
١٧          

١٨          
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  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  االولى :المرحلة
  م نادیھ ستار احمد ٠م: اضراسم المح

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  والتقویم العلمي جھاز االشراف

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

  االولى :المرحلة
  ھیفاء حمید حسن  ٠د :اسم المحاضرالثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ھیفاء حمید حسن ٠د٠م٠أ  االسم 

 Haifa-75@yahoo.com  البرید االلكتروني

 مبادئ التربیة   مادةاسم ال

  المرحلة االولى/ الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 العمل تحقیقا النسانمیة االنسان وتنمیة لشخصیتھ  -٥

 تكوین الخلق -٦

 التربیة العقلیة  -٧

 تنشئة المواطن الصالح -٨

  نقل التراث الثقافي وتعزیزه -٩
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
شIIاملة ھIIدفھا االسIIاس بنIIاء الشخصIIیة االنسIIانیة بنIIاءا یتفIIق والتطIIورات  التربیIIة عملیIIة مسIIتمرة

الحاصIIلة فIIي مسIIیرة المجتمIIع وھIIي اھIIم الوسIIائل التIIي تعتمIIدھا المجتمعIIات فIIي عملیIIات البنIIاء 
والتطویر واالرتقاء الحضارري من خالل اعداد المواطنین اعدادا شمولیا في جوانب شخصیاتھم 

  المختلفة 
  الكتب المنھجیة

  الیوجد كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

  كتاب اسس التربیة ، عباس مھدي واخرون - ١
  مبادئ التربیة ، احمد حقي الحلي  - ٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

    معلومات اضافیة
  
  
  
  
  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  لميجھاز االشراف والتقویم الع

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: ةاسم الكلی

  اللغة العربیة :اسم القسم
  االولى :المرحلة

  ھیفاء حمید حسن  ٠د٠أم: اسم المحاضر
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      )ا قدیما وحدیثا اھدافھ(معنى التربیة   ١٧/٢/٢٠١٥  ١

      النظریات التربویة   ٢٤/٢/٢٠١٥  ٢

      االساس التاریخي للتربیة  ٣/٣/٢٠١٥  ٣

التربیة في في وادي  –التربیة البدائیة   ١٠/٣/٢٠١٥  ٤
  الرافدین 

    

–اثینا (التربیة الیونانیة–التربیة الصینیة   ١٧/٣/٢٠١٥  ٥
  )اسبارطة

    

      ىالتربیة في القرون الوسط  ٢٤/٣/٢٠١٥  ٦

      التربیة العربیة االسالمیة  ٣١/٣/٢٠١٥  ٧

ابن –ابن خلدون (اعالم الفكر العربي االسالمي  ٧/٤/٢٠١٥  ٨
  ) الغزالي -سینا

    

      مقدمة في التربیة الحدیثة  ١٤/٤/٢٠١٥  ٩

–روسو (اعالم الفكر التربوي الغربي   ٢١/٤/٢٠١٥  ١٠
  ) جون دیوي-بستالوزي

    

      بالمجتمععالقة التربیة   ٢٨/٤/٢٠١٥  ١١

      التربیة وعالقتھا بالبیئة  ٥/٥/٢٠١٥  ١٢

      التربیة العائلیة اھمیة تكوین االسرة   ١٢/٥/٢٠١٥  ١٣

      التربیة بمنظور العولمة   ١٩/٥/٢٠١٥  ١٤

      مفھوم العولمة وابعادھا   ٢٦/٥/٢٠١٥  ١٥

      البعد السیاسي والثقافي واالجتماعي     ١٦

  
١٧          

١٨          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                                                                                                                                       ھیفاء حمید حسن ٠د٠م٠أ:     توقیع االستاذ


