
  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  د قسمة مدحت حسین ٠م٠أ  االسم 

 com Dr.kismamidhat@gmail.  البرید االلكتروني

 االدب االموي   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانیة   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 ترسیخ فھم االدب شعرا ونثرا في نفوس الطلبة -١

 تزوید الطلبة بمزایا االدب االموي  -٢

  تعریف الطلبة بابرز االشعراء في ذلك العصر  -٣

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  االدب في عصر بني امیة 
  الشعر في عصر بني امیة 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

 الدولة االمویة للشیخ دمحم الخضریبیك -١
 الفنون االدبیة في العصر االموي للدكتور سجیع الجبیلي  -٢
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  قسمة مدحت حسین ٠د :اسم المحاضرالثالثي

  مساعد استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه: العلميالمؤھل 

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      االدب في عصر بني امیة  ١٥/٢/٢٠١٥  ١

      الشعر في عصر بني امیة   ١٧/٢/٢٠١٥  ٢

      اثر  االسالم في الشعر االموي  ٢٢/٢/٢٠١٥  ٣

      شعراء السیاسة   ٢٤/٢/٢٠١٥  ٤

      امتحان الشھر االول  ١/٣/٢٠١٥  ٥

      عدي بن الرقاع   ٣/٣/٢٠١٥  ٦

      الكمیت بن زید االسدي  ٨/٣/٢٠١٥  ٧

      عبید هللا بن قیس الرقیات   ١٠/٣/٢٠١٥  ٨

      عمران بن حطان  ١٥/٣/٢٠١٥  ٩

      النقائض وشعراؤھا   ١٧/٣/٢٠١٥  ١٠

      جریر   ٢٢/٣/٢٠١٥  ١١

      الفرزدق  ٢٤/٣/٢٠١٥  ١٢

      االخطل  ٢٩/٣/٢٠١٥  ١٣

      الغزل الصریح  –الغزل العذري   ٣١/٣/٢٠١٥  ١٤

      الفنون النثریة  ٢٠١٥/  ٥/٤  ١٥

٧/٤/٢٠١٥  ١٦        

  
١٧    

١٢/٤/٢٠١٥ 
      الخطابة واسالیبھا وتطورھا 

      خطبة زیاد بن ابیة في البصرة   ١٤/٤/٢٠١٥  ١٨
      الكتابة وتطورھا في فن الرسائل   ١٩/٤/٢٠١٥  
  ٢١/٤/٢٠١٥        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  :توقیع العمیدقسمة مدحت حسین                                                                               ٠د٠م٠أ:     توقیع االستاذ

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  ثانیة ال :المرحلة
  قسمة مدحت حسین  ٠د٠م٠أ: اسم المحاضر
  استاذ مساعد :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  م یاسمین احمد علي ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

 االدب االموي   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانیة   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 ترسیخ فھم االدب شعرا ونثرا في نفوس الطلبة -٤

 تزوید الطلبة بمزایا االدب االموي  -٥

  تعریف الطلبة بابرز االشعراء في ذلك العصر  -٦

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  االدب في عصر بني امیة 
  الشعر في عصر بني امیة 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

 الدولة االمویة للشیخ دمحم الخضریبیك -٣
 الفنون االدبیة في العصر االموي للدكتور سجیع الجبیلي  -٤
   

  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 :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  م یاسمین احمد علي٠م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      االدب في عصر بني امیة  ١٦/٢/٢٠١٥  ١

      الشعر في عصر بني امیة   ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢

      اثر  االسالم في الشعر االموي  ٢/٣/٢٠١٥  ٣

      شعراء السیاسة   ٩/٣/٢٠١٥  ٤

      عدي بن الرقاع   ١٦/٣/٢٠١٥  ٥

      الكمیت بن زید االسدي  ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦

      عبید هللا بن قیس الرقیات   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧

      عمران بن حطان  ٦/٤/٢٠١٥  ٨

      النقائض وشعراؤھا   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩

      الفرزدق/ جریر   ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

      االخطل  ٢٢٧/٤/٢٠١٥  ١١

      الغزل الصریح  –الغزل العذري   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢

      الفنون النثریة  ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

      الخطابة واسالیبھا وتطورھا  ١٨/٥/٢٠١٥  ١٤

      خطبة زیاد بن ابیة في البصرة   ٢٠١٥/  ٢٥/٥  ١٥

      الكتابة وتطورھا في فن الرسائل   ٧/٤/٢٠١٥  ١٦

  
١٧    

١٢/٤/٢٠١٥ 
      

١٤/٤/٢٠١٥  ١٨        
  ١٩/٤/٢٠١٥        
  ٢١/٤/٢٠١٥        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :توقیع العمیدم یاسمین احمد علي                                                                              ٠م:    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
  یاسمین احمد علي م ٠م:اسم المحاضر
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  م سھام عبد غیدان مبارك ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

 االرشاد التربوي  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني   مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 تزوید الطالب باالرشاد واھدافھ  -٧

 تزوید الطالب بالمعلومات االساسیة للعملیة االرشادیة  -٨

 تزوید الطالب ببعض المشكالت التي یواجھھا المرشد في المدارس االبتدائیة  -٩

  تزوید الطالب بطرق وانواع االرشاد  -١٠
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
س>>مات / اخالقی>>ات العم>>ل االرش>>ادي /االس>>س العام>>ة لالرش>>اد النفس>>ي/مفھ>>وم ارش>>اد وانواع>>ھ  

  بعض نظریات االرشاد الذات السمات والعوامل / المعلومات وشروطھا 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

  
 االرشاد التربوي -١
  االرشاد النفسي  -٢

  

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الدراسيالفصل   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 :القسماسم 
  الثانیة :المرحلة

  م سھام عبد غیدان مبارك٠م :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر: المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      مفھوم االرشاد وانواعھ  ١٥/٢/٢٠١٥  ١

      اھداف االرشاد  ١٧/٢/٢٠١٥  ٢

      االسس العامة لالرشادالنفسي  ٢٢/٢/٢٠١٥  ٣

      اخالقیات العمل االرشادي  ٢٤/٢/٢٠١٥  ٤

      المدرس المرشد  ١/٣/٢٠١٥  ٥

      المرشد النفسي المدرسي  ٣/٣/٢٠١٥  ٦

      الحاجة الى مرشد نفسي  ٨/٣/٢٠١٥  ٧

      الكفایات المھنیة للمرشد التربوي   ١٠/٣/٢٠١٥  ٨

      االدوار العامة للمرشد  ١٥/٣/٢٠١٥  ٩

      العالقة المھنیة االرشادیة   ١٧/٣/٢٠١٥  ١٠

      عالقة المرشد بالطالب والمرشد باالدارة   ٢٢/٣/٢٠١٥  ١١

      المعلومات االساسیة للعملیة االرشادیة  ٢٤/٣/٢٠١٥  ١٢

      اھمیة المعلومات ومصادرھا  ٢٩/٣/٢٠١٥  ١٣

      سمات المعلومات وشروطھا  ٣١/٣/٢٠١٥  ١٤

      الفردطرق اكتشاف معالم شخصیة   ٢٠١٥/  ٥/٤  ١٥

      نظریات االرشاد   ٧/٤/٢٠١٥  ١٦

  
١٧    

١٢/٤/٢٠١٥ 
      االرشاد الجماعي 

      بعض مشكالت التي تواجھ المرشد  ١٤/٤/٢٠١٥  ١٨
      امتحان شھري   ١٩/٤/٢٠١٥  
      امتحان شھري  ٢١/٤/٢٠١٥  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :توقیع العمیدم سھام عبد غیدان                                                                              ٠م:     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
  م سھام عبد غیدان ٠م: اسم المحاضر
  مدرس  مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



  
  الرحمن الرحیمبسم  هللا                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  وجدان برھان بد الكریم. د.م     االسم 

  البرید االلكتروني
 www.dr.mohamad_wajdan@yahoo.com 

فالصر   اسم المادة  

  ثانيال  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

الكلمة مما لیس لھ عالقة باالعراب تعریف الطالب بأھمیة التغیرات التي تطرأ على بنیة 
  والبناء

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

، المص>در الص>ریح، ف>رق ب>ین المص>در والفع>ل ال، ي اللغة االصطالح فھ فالمصدرتعری
اعم>>ال ،  اس>>م الم>>رة اس>>م الھی>>أة، اس>>م المص>>در، المص>>در المیم>>ي، المص>>در الم>>ؤول 

  . النسب، التصغیر ، المقصور المنقوص والممدود التثنیة والجمع ،  المصدر

  الكتب المنھجیة
  

  
  .فن الصرفي ف فشذا العر

  

  المصادر الخارجیة
  

وكتاب ، ، كتاب الصرف لحاتم صالح الضامن الواضح  لعبد الجبار النایلة فالصر
 .وكتاب علم الصرف لفخر الدین قباوة ، الصرف الوافي لھادي نھر 

  

  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 :اسم القسم

  الثانیة :المرحلة
  وجدان برھان عبد الكریم.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 الرحمن الرحیمبسم  هللا                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١          
٢          
٣          
٤           
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤           
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
      ي اللغة االصطالح فھ فالمصدرتعری  ١٥/٢/٢٠١٥  ١٧

      فرق بین المصدر والفعلال  ٢٢/٢/٢٠١٥  ١٨

      المصدر الصریح  ١/٣/٢٠١٥  ١٩

      المصدر المؤول  ٨/٣/٢٠١٥  ٢٠

      المصدر المیمي  ١٥/٣/٢٠١٥  ٢١

      اسم المصدر  ٢٢/٣/٢٠١٥  ٢٢

      اسم المرة اسم الھیأة  ٢٩/٣/٢٠١٥  ٢٣

      اعمال المصدر  ٥/٤/٢٠١٥  ٢٤

      المقصور المنقوص والممدود  ١٢/٤/٢٠١٥  ٢٥

      التثنیة والجمع  ١٩/٤/٢٠١٥  ٢٦

      التصغیر  ٢٦/٤/٢٠١٥  ٢٧

      النسب  ٣/٥/٢٠١٥  ٢٨

٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  :دوجدان برھان عبد الكریم                                                                                            توقیع العمی.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

  األولى :المرحلة
  سلمانمازن عبدالرسول .د :اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

  حلیمھ اسماعیل ردام  االسم

  Puneshamery@gmail .com  البرید االلكتروني

  عامھ انكلیزیة  اسم المادة

  ٣٠  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  

 القدرة على القراءة والكتابة  واللفظ الصحیح للكلمات  - ١
 معرفة خصائص وانواع الصفات والظروف واالصوات  - ٢
  القدرة على كتابة االنشاء   - ٣

  التفاصیل األساسیة للمادة
  

ومعرفة   ضمن المنھج  حل االسئلة والمرافات مع القواعد االساسیة للغة االنكلیزیة
  االستنتاج   –الفكرة المطورة  –فقرات االنشاء یجب ان تحتوي على المقدمة 

  الكتب المنھجیة
  

   لالكسندرتطویر المھارات 

  المصادر الخارجیة
  

  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

20%    20%    ٦٠%  

  معلومات اضافیة
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  جمھوریة العراق
  
  

  والبحث العلميوزارة التعلیم العالي 
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  جامعة دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

  الثانیة  :المرحلة
 حلیمھ اسماعیل ردام. م. م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  مسرحیة/ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة  :مكان العمل

  جمھوریة العراق
  
  

  العالي والبحث العلميوزارة التعلیم 
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  اللغة االنكلیزیة  :اسم القسم

  الثانیة   :المرحلة
  حلیمھ اسماعیل ردام . م. م:ر اسم المحاض
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر ادب انكلیزي :المؤھل العلمي
 بعقوبة :مكان العمل



 
 
 
 
 

                                                        

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

    تطبیق  قسام الكالما  ١٨/٢ – ١٥/٢  ١
       القطعة االولى بالمنھاج  ٢٥/٢ – ٢٢/٢  ٢
      حل االسئلة واعطاء المعن المغایر   ٤/٣ – ١/٣  ٣
      كتابة االنشاء حول نفس الموضوع   ١٢/٣ – ٨/٣  ٤
      الصفات  ١٨/٣ – ١٥/٣  ٥
      انواع الصفات  ٢٥/٣ – ٢٢/٣  ٦
     موقع الصفات  ١/٤ – ٢٩/٣  ٧
        امتحان   ٧/٤ – ٦/٤  ٨
       القطعة الثانیة بالنھاج  ١٥/٤ – ١٢/٤  ٩

       ٢حل كافة التمارین حول القطعة    ٢٢/٤ – ١٩/٤  ١٠
       الظروف   ٢٩/٤ – ٢٦/٤  ١١
      نواع الظروف ا  ٦/٥ – ٣/٥  ١٢
        القطعة الثالثة بالمنھج   ١٣/٥ – ١٠/٥  ١٣
       االصوات  ٢٠/٥ – ١٧/٥  ١٤
      القطعة الرابعة وحل تمارینھا   ٢٧/٥ – ٢٤/٥  ١٥
      امتحان   ٣/٦ – ٣١/٥  ١٦
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University: Diyala 
College: Basic Education 
Department: English 
Stage : second 
Lecturer name:  Halima Ismail  
Qualification : instruction Assistant 

Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



 
  

Flow up of implementation celli pass play  

Halima Ismail Radam Course instructor 

Puneshamery@gmail.com E – mail 

General English 
 

Title 

30 Course coordinator  

1. The Facts (passage)  
2. Give comprehension and précis  

      3-The ability to write   composition about 80 words . 
  

Course objective  

Connecting the ideas to write and read the passage  and   how to write 
the composition should contain an Introduction , Development and 
conclusion 
 

Course description  

Developing skills by Alexander .L.G Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term tests 
Course Assessments  

60%  20%  20% 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
Course weekly outline  

Notes  
Lab. Experiment 

Assignments  
Topic  Covered  Date  week  

    The Paragraph first one the facts 15/2 – 18/2  1  
   Give solution of all questions first passage    22/2 – 25/2  2  

   How to write a  composition ?  1/3 – 4/3  3  

University: Diyala  
College: Basic Education  
Department  of English 
Stage :Second 
Lecturer name : Halima Ismail 
Qualification : Instructor Assistant 
Piece of work : Baquba  

Republic of Iraq 
The ministry of higher education 

& scientific research 



    Parts of speech   8/3 – 11/3  4  

   What are adjectives  ?   15/3 – 18/3  5  
    Adjectives position with examples 22/3 – 25/3  6  

   Kinds of adjectives    29/3 – 1/4 7  
    Examination 5/4 – 8/4  8  
    The second passage Thirteen equal one  12/4 – 15/4 9  

      Give solution of all passage two   19/4 – 22/4  10  
    Phonetics  26/4 – 29/4 11  

   The third passage an  unknown Goddess   3/5 – 6/5 12  
   Give a comprehension and précis  10/5 – 13/5  13  
      Adverb , kinds and position    17/5 – 20/5  14  

    The last passage The Double life of Alfred  24/5 – 27/5 15  
    Examination  31/5 – 3/6 16  

 
 
 
 

INSTRUCTOR Signature :                                                                                  Dean Signature :                              
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  زیاد طارق لفتة فرحان.د.م     االسم 

       yahoo.com  .      zyad tariq 98@   البرید االلكتروني

 العروض     اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

جعل الطلبة قادرین على فھم واستیعاب مادة العروض ، فضال عن تقطیع النصوص 
  .الشعریة بكفاءة عالیة 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  زیاد طارق لفتة.د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



  التفاصیل االساسیة للمادة
  

نبذة عن حیاة الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، البحور الشعریة وتفعیالتھا ، االبحر الكامل 
بحر الرمل ، البحر الوافر ، البحر السریع ، بحر الرجز ، البحر ، البحر الخفیف ، 

  .المتقارب ، المنسرح ،الھزج ، المقتضب ،المجتث ، المضارع ، المتدارك  ، القافیة 
  
  

  الكتب المنھجیة
  

  .میزان الذھب في صناعة شعر العرب ، السید أحمد الھاشمي 

  المصادر الخارجیة
  

  .صفاء خلوصي . ، د فن التقطیع الشعري والقافیة - ١
  .المتقن في علم العروض والقافیة ، غرید الشیخ   - ٢

االمتحان   المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل
  النھائي

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨         

٩          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  والتقویم العلميجھاز االشراف 

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

الثانیة                                       :المرحلة
  زیاد طارق لفتة. د :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس: اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
      نبذة عن حیاة الخلیل مكتشف علم العروض  ٢٠١٥/  ٢/ ١٨  ١٧
      البحور الشعریة  ٢٠١٥/  ٢/ ١٩  ١٨
      البحر الكامل  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٥  ١٩
      بحر الرجز  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٦  ٢٠
      البحر الخفیف  ٢٠١٥/  ٣/  ٤  ٢١
      البحر الرمل   ٢٠١٥/  ٣/  ٥  ٢٢
      البحر المتقارب  ٢٠١٥/  ٣/  ١١  ٢٣
     البحر الوافر  ٢٠١٥ / ٣/  ١٢  ٢٤
      البحر السریع   ٢٠١٥/  ٣/ ١٨  ٢٥
      البحر المنسرح  ٢٠١٥/  ٣/ ١٩  ٢٦
      البحر الھزج  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٤  ٢٧
      البحر المقتضب  ٢٠١٥/ ٣/ ٢٥  ٢٨
      البحر المجتث  ٢٠١٥/  ٣/  ٣١  ٢٩
      البحر المضارع  ٢٠١٥/  ٤/  ١  ٣٠
      البحر المتدارك  ٢٠١٥/  ٤/  ٧  ٣١
      القافیة  ٢٠١٥/  ٤ / ٨  ٣٢

  
:                                                                                                                          توقیع االستاذ

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  احمد خلیل حبیب   ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

 علم الصوت   اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانیة  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 تزوید الطالب بمخارج نطق الحروف  بطریقة صحیحة  -١١

 تعلیم الطالب اركان العملیة الصوتیة -١٢

  تزوید الطالب بالجھود المبذولة في علم الصوت  -١٣

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
  احمد خلیل حبیب  ٠م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس  :اللقب العلمي
  ماجستیر : المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



  التفاصیل االساسیة للمادة
  علم الصوت وموضوعاتھ    

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  المصادر الخارجیة
  

  اصوات الحروف العربیة -١
 مخارج االصوات العربیة  -٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
المادة   المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  العملیة
  المالحظات

      علم الصوت وموضوعاتھ  ١٩/٢/٢٠١٥  ١

      الصوت والحرف   ٢٦/٢/٢٠١٥  ٢

  اركان العملیة الصوتیة ووظیفة كل ركن  ٥/٣/٢٠١٥  ٣
  واھمیتھ 

    

      االصوات الصامتة واالصوات الصائتة   ١٢/٣/٢٠١٥  ٤

      تطور الصوت اللغوي عند الطفل والمؤثرات /انواع المقاطع  ١٩/٣/٢٠١٥  ٥

      االصواتمخارج   ٢٦/٣/٢٠١٥  ٦

      صفات االصوات  ٢/٤/٢٠١٥  ٧

      الظواھر الصوتیة  ٩/٤/٢٠١٥  ٨

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثانیة :المرحلة
   احمد خلیل حبیب  ٠م:اسم المحاضر
  مدرس  :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



      /االشمام –الھمز   ١٦/٤/٢٠١٥  ٩

      المد  - االختالس -النبر-روم  ٢٣/٤/٢٠١٥  ١٠

      التقاء الساكنین -الوقف–االمالة   ٣٠/٤/٢٠١٥  ١١

      صلة الصوت بنشاة اللغة والمعنى   ٧/٥/٢٠١٥  ١٢

      الدراسات الحدیثة في علم الصوت/ االصوات واللھجات العربیة  ١٤/٥/٢٠١٥  ١٣

      جھود العلماء العرب في علم الصوت   ٢١/٥/٢٠١٥  

      ابن جني -سیبویھ–الخلیل بن احمد الفراھیدي   ٢٨/٥/٢٠١٥  

      جھود علماء التجوید/ ابن سینا   ٤/٦/٢٠١٥  

  
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 :احمد خلیل حبیب                                                                               توقیع العمید ٠م:    توقیع االستاذ

 


