
 
  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
 م خولة ابراھیم احمد .م    االسم 

 Rosebud790@yahoo.com البرید االلكتروني

ادب العصور المتأخرة   اسم المادة  

 الثاني الفصل مقرر

  اھداف المادة
 

  . تعریف الطالب أھمیة اھمیة االدب في ھذه الحقبة الزمنیة -
 .ان یقف الطالب على مدى صحة تسمیة ھذه الفترة بالمظلمة -

    

  التفاصیل االساسیة للمادة
 .ادب العصور المتاخرة 

  الكتب المنھجیة
 . لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
 

  دكتور ناظم رشید، لعصور المتاخرة في ادب ا .١
 االدب العربي من االنحدار الى االزدھار للدكتور جودت الركابي .٢

 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني للدكتوربكري شیخ جواد .٣

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

 ٦٠        %٤٠% 

  ت اضافیةكمعلوما
  
  
  
  
  
 

 

  

 جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة: المرحلة
  م خولة ابراھیم احمد.م: ثياسم المحاضرالثال

  مدرس مساعد: اللقب العلمي
  الماجستیر: المؤھل العلمي

  قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
 المالحظات لیةالمادة العم المادة النظریة التاریخ االسبوع

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     

 عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
     
یخیة الى االحوال السیاسیة نظرة تار ١٧/٢/٢٠١٥ ١

 والثقافیة في عھد االحتالل المغولي

  

   اثر االحتالل في االدب ١٨/٢/٢٠١٥ ٢
   الفنون االدبیة ٢٤/٢/٢٠١٥ ٣
   )التقلیدیة(الفنون الشعریة  ٢٥/٢/٢٠١٥ ٤
ابرز االغراض الشعریة التقلیدیة ـ  ٣/٣/٢٠١٥ ٥

 الصناعة الشعریة

  

، الموشح ( عریة المستحدثة الفنون الش ٤/٣/٢٠١٥ ٦
 )الزجل

  

   الكان كان ، القوما  ١٠/٣/٢٠١٥ ٧
   البند، الموالیا  ١١/٣/٢٠١٥ ٨
ابن زیالق (حیاتھم وشعرھم : ابرز الشعراء  ١٧/٣/٢٠١٥ ٩

 )الموصلي
  

   شرف الدین البوصیري ٢٤/٣/٢٠١٥ ١٠
   ابن دانیال الموصلي ٣/٤/٢٠١٥ ١١
   م المدنيابن معصو ٤/٤/٢٠١٥ ١٢
   شھاب الدین محمود ١٠/٤/٢٠١٥ ١٣

 جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة: المرحلة
  م خولة ابراھیم احمد. م: اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد:اللقب العلمي
  الماجستیر: المؤھل العلمي

  قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



   عبد الغفار االخرس ١١/٤/٢٠١٤ ١٤
   النثر الفني: الفنون النثریة ١٧/٤/٢٠١٥ ١٥
   ابن حجة الحموي ١٨/٤/٢٠١٥ ١٦
   بھاء الدین االربلي ٢٤/٤/٢٠١٥ ١٧
   الخطبة والمقامة ٢٥/٤/٢٠١٥ ١٨

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
  

  :م خولة ابراھیم احمد                                                                                 توقیع العمید.م :     توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ستمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادةا
  حمود عبدالرزاق جاسم دمحم أرزوقيم. د.م.أ     االسم 

 w.ma38 @yahoo.com  البرید االلكتروني

 التفسیر  اسم المادة

  الفصل الدراسي السادس/ المرحلة الثالثة  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

، مع بیان المراد من كالم هللا تعالى في بعض جعل الطلبة قادرین على معرفة المراد بكلمة التفسیر

  .وغیر ذلك، بأسلوب علمي هادف السور واآلیات ودراستها من الناحیة اللغویة

  
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
ومـا اشـتملت علیـه مـن أمـور لغویـة  بیان معـاني اآلیـات،في بیان معنى التفسیر في اللغة واالصطالح

 ،١١١-٩٥، و١٨-١األنبیـاء ،١٥٠-١٤٢البقـرة  -:كمـا یلـيذلك،و وأسباب نـزول وٕاعجـاز ومـا إلـى 

، الكهـف ٣٨-٢٣، اإلسـراء ٥١-٣٥، إبـراهیم ٣٥-٢٣، التوبة ١٠٦-٩٥، األنعام ٥٨-٥٠المائدة 

  .٢٢-١، المؤمنون ٥٩-٣٢

  الكتب المنھجیة
  . لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

، الطرح العلمي الموضوعي الھادف الكتب التي لھا عالقة بالموضوع والتي تلتزم
  .وأغلب كتب التفاسیر الخاصة بالقرآن الكریم، والتركیز على اللغویة منھا

  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: م الكلیةاس

  اللغة العربیة :اسم القسم
  األولى :المرحلة

محمود عبدالرزاق جاسم .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

      في بیان معنى التفسیر في اللغة واالصطالح  م١٨/٢/٢٠١٥  ١

      ١٥٠-١٤٢البقرة تفسیر آیات   م٢٥/٢/٢٠١٥  ٢

      ٥٨-٥٠المائدة تفسیر آیات   م٤/٣/٢٠١٥  ٣

      االمتحان األول  م١١/٣/٢٠١٥  ٤
      ١٠٦-٩٥تفسیر آیات األنعام   م١٨/٣/٢٠١٥  ٥
      ٣٥-٢٣تفسیر آیات التوبة   م٢٥/٣/٢٠١٥  ٦
      ٥١-٣٥تفسیر آیات إبراھیم   م١/٤/٢٠١٥  ٧
      االمتحان الثاني  م٨/٤/٢٠١٥  ٨
      ١٨-١األنبیاء تفسیر آیات   م١٥/٤/٢٠١٥  ٩

      ١١١-٩٥تفسیر آیات األنبیاء   م٢٢/٤/٢٠١٥  ١٠
      ٣٨-٢٣اإلسراء سیر آیات تف  م٢٩/٤/٢٠١٥  ١١

      االمتحان الثالث  م٦/٥/٢٠١٥  ١٢
      .٥٩-٣٢الكهف تفسیر آیات   م١٣/٥/٢٠١٥  ١٣

      .٢٢-١المؤمنون تفسیر آیات   م٢٠/٥/٢٠١٥  ١٤

١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          

  
  
  
  
  

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

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة األساسیة: اسم الكلیة
  ة العربیةاللغ :اسم القسم

  األولى :المرحلة
  محمود عبدالرزاق جاسم.د:اسم المحاضرالثالثي

  أستاذ مساعد :اللقب العلمي
  الدكتوراه :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  كاظمم ایمن عبد العزیز .م  االسم 

 Aeman-abid@yahoo.com   البرید االلكتروني

 القیاس والتقویم   اسم المادة

  لفصل الدراسي الثانيا  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

تعریAAف الطلبAAة اھمیAAة القیAAاس والتقAAویم فAAي العملیAAة التعلیمیAAة واثAAرة فAAي زیAAادة  -
 .التحصیل الدراسي

ة صیاغتھا وفائAدتھا فAي مجAال تعریف الطلبة بأھمیة االختبارات وانواعھا وكیفی -
 . التعلیم  

     
  التفاصیل االساسیة للمادة

  

 .مفھومة وانواعھ ، القیاس  -
 مفھومھ وانواعھ، التقویم  -
 .االختبارات وانواعھا -
  التحلیل االحصائي للفقرات -

  الكتب المنھجیة
  .  لیس ھناك كتاب منھجي  

  المصادر الخارجیة
  

جامعة الموصل ، ختبارات والمقایسس النفسیة اال، عبد الجلیل الزوبعي واخرون  -١
 .١٩٨١، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

داراالبداع للنشر  ١ط،القیاس والتقویم التربوي أسس ومبادئ ، سلمى الناشف . د -٢
 .١٩٩١، االردن ، عمان ، والوزیع 

القیاس والتقویم في العملیة ، احسان علیوي الدلیمي وعدنان محمود المھداوي  -٣
  ٢٠٠٥، بغداد ،  ٢ط، علیمیة الت

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  ة التعلیم العالي والبحث العلميوزار
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
  ایمن عبد العزیز كاظمم .م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر  :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: ملمكان الع



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

/ مفاھیم عامة عن القیاس والتقویم   ٢٠١٥/  ٢/  ١٨  ١
   التلمیذ/ المعلم / المنھج / التقویم القیاس 

    

/ أنواعھ / أھمیتھ / مفھومھ / التقویم   ٢٠١٥/  ٢/  ٢٥  ٢
  .مجاالتھ

عالقتھ بالتقویم / القیاس مفھومھ  -
  .خصائصھ خطواتھ/ 

    

انواع االختبارات والمقاییس التربویة   ٢٠١٥/  ٣/  ٤  ٣
  .والنفسیة واسس تطبیقھا

    

خطوات بناء اختبار تحصیلي من اعداد   ٢٠١٥/  ٣/ ١١  ٤
دید تح –التخطیط و االختبار ( المعلم 

  .االھداف السلوكیة 

    

 –وتوضیح من خالل ، .صیاغة الفقرات   ٢٠١٥/  ٣/  ١٨  ٥
خصائص ، انواع الفقرات ، تعریف الفقرة 

  .اسس صیاغتھا/ 

    

 اسس ترتیب الفقرات  -   ٢٠١٥/  ٣/  ٢٥  ٦

  مبادئ تطبیق االختبار -
    

      . امتحان الشھر االول  ٢٠١٥/  ٤/  ١  ٧
 –خصائصھ أنواعھ  –فة تعری/ الصدق  ٢٠١٥/  ٤/  ٨  ٨

  طرق استخراجھ
    

طرق  -خصائصة –تعریفة  –الثبات   ٢٠١٥/ ١٥/٤  ٩
الصور ، .االعادة التجزئة(  –استخراجة 

  )المتكافئة

    

، التحلیل االحصائي للفقرات الصعوبة   ٢٠١٥/ ٢٢/٤  ١٠
  .فعالیة البدائل، التمییز ، السھولة 

    

. زیع الدرجات التو، تصحیح االختبارات   ٢٠١٥/ ٢٩/٤  ١١
  المعاییر الدرجة المعیاریة 

    

  االختبارات   ٦/٥/٢٠١٥  ١٢
  االختبارت التحریریة-
  االختبارات الشفویة-
  االختبارات االداء-
  االختبارات الذكاء-

    

  مقاییس الشخصیة  والمیول واالتجاھات   ١٣/٥/٢٠١٥  ١٣
  ادوات القیاس الالختباریة-

    

      لثانيامتحان الشھر ا  ٢٠١٥/ ٢٠/٥  ١٤
١٥          
١٦          

  جمھوریة العراق
  
  

  زارة التعلیم العالي والبحث العلميو
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  األولى :المرحلة
  م ایمن عبد العزیز كاظم.م :اسم المحاضرالثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل
 



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

  
  

  م ایمن عبد العزیز كاظم                                         .م:    توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ثائر فالح علي  ٠م  االسم 

   البرید االلكتروني

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
  ثائر فالح علي  ٠م :ثياسم المحاضرالثال

  مدرس  :اللقب العلمي
  دكتوراه: المؤھل العلمي

 قسم اللغة العربیة: مكان العمل



 االدب العباسي   اسم المادة

  ثالثةالفصل الدراسي الثاني المرحلة ال  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

 ترسیخ فھم االدب شعرا ونثرا في نفوس الطلبة -١

 تزوید الطلبة بمزایا االدب العباسي  -٢

  تعریف الطلبة بابرز االشعراء في ذلك العصر  -٣

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  االدب في العصر العباسي 
  الشعر في العصر العباسي 

  الكتب المنھجیة
  الیوجد كتاب منھجي   

  ادر الخارجیةالمص
  

  تاریخ االدب العربي عمر فروخ  -١
   

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

 ٦٠            %٤٠%  

  معلومات اضافیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 هللا الرحمن الرحیمبسم                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      النثر واتجاھاتھ   ١٦/٢/٢٠١٥  ١

      اغراض النثر في العصر العباسي   ٢٣/٢/٢٠١٥  ٢

      امتحان الشھر االول   ٢/٣/٢٠١٥  ٣

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

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

  الثالثة :المرحلة
   ثائر فالح علي  ٠م:اسم المحاضر
  مدرس  :اللقب العلمي

  توراهدك :المؤھل العلمي
 قسم اللغة العربیة: مكان العمل

 



      الخطابة  ٩/٣/٢٠١٥  ٤

      فن الرسائل  ١٦/٣/٢٠١٥  ٥

      المقامات  ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦

      امتحان الشھر الثاني   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧

      دراسة حیاة وادب االدباء في العصر العباسي  ٦/٤/٢٠١٥  ٨

      ابن المقفع  ١٣/٤/٢٠١٥  ٩

      امتحان الشھر الثالث  ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

      الجاحظ  ٢٢٧/٤/٢٠١٥  ١١

      ابو حیان التوحیدي  ٤/٥/٢٠١٥  ١٢

      بدیع الزمان الھمذاني   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

          

          

          

  
         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                                                               ثائر فالح علي                ٠م:    توقیع االستاذ
  
  
  


