
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 نصير عبد الحي محمد عبد الرحمن  االسم

 naseer.abulhay@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 لغة عربية اسم المادة

 الفصل األول والفصل الثاني  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

القدرة اللغوية لدى الطلبة وإكسابهم خدمة اللغة العربية والحفاظ على سالمتها , وتقوية  -1

 مهارة التعبير الصحيح.

تنمية قدرات الطالب ومهاراتهم الخطية واإلمالئية بحيث يستطيعون الكتابة الصحيحة مع  -2

 ضرورة استعمال عالمات الترقيم .

 إكساب الطالب قدرات نحوية تمكنهم من تقويم ألسنتهم عند القراءة . -3

الكشف عما حفل به من عناصر األصالة والقوة ليزداد الطالب إبراز جمال األدب العربي و -4

 شغفاُ وإقباالً عليه .

وتعويد الطالب على دقة , تختص المادة وتهدف إلى اإللمام بمبادئ علم النحو واألدب العربي   التفاصيل االساسية للمادة

على فهم معاني المالحظة والتمييز بين الخطأ والصواب فيما يسمعون ويقرؤون , وتساعدهم 

 .وصياغتها الجمل واألساليب

 

 
 الكتب المنهجية

 ال يوجد كتاب مقرر 

 
 المصادر الخارجية

شرح ابن عقيل والبالغة والتطبيق , د. احمد مطلوب , والمهذب في علم التصريف , د. صالح مهدي 

 الفرطوسي , وغيرها من كتب اللغة واألدب العربي القديمة والحديثة.

 
 الفصلتقديرات 

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي 

 %50مثال  25%  50%
 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 الترجمة القســم :
 ةالثاني :المرحلة 

 نصير عبدالحي محمد:اسم المحاضر الثالثي
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية اآلداب/ قسم الترجة مكان العمل :

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   الفصاحة والبالغة 13/10 1

   الفصاحة والبالغة 20/10 2

   الخبر )األغراض الحقيقية( 27/10 3

   الخبر )األغراض المجازية( 3/11 4

   (األمر والنهياإلنشاء ) 10/11 5

   اإلنشاء )االستفهام والتمني والنداء( 17/11 6

   والمساواة اإلطناباإليجاز و 24/11 7

   اإليجاز واإلطناب والمساواة 1/12 8

   الشاعر زهير بن أبي سلمى 8/12 9

   السجع  15/11 10

   التشبيه 22/11 11

   كنايةال 29/11 12

   تقديم والتأخيرال 5/1 13

   التقديم والتأخير 12/1 14

   االستعارة 19/1 15

   الشاعر مسلم بن الوليد 26/1 16

 الفصل الثاني

   التورية 23/2 17

   الطباق 2/3 18

   الجناس )التام( 9/3 19

   الجناس )غير التام( 16/3 20

   الشاعر حسان بن ثابت 23/3 21

   المقابلة 30/3 22

تأكيد المدح ما يشبه الذم وتأكيد الذم ما يشبه  6/4 23

 المدح

  

تأكيد المدح ما يشبه الذم وتأكيد الذم ما يشبه  13/4 24

 المدح

  

   االقتباس والتضمين 20/4 25

   الشاعر عمرو بن كلثوم 27/4 26

   نص نثري جاهلي لــ )قس بن ساعدة( 4/5 27

   سورة الكهف 11/5 28

   المقابلة 18/5 29

   الحقيقة والمجاز 25/5 30

   الحقيقة والمجاز 1/6 31

   القصر 8/6 32

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 الترجمة قســم :ال
 ةالثاني المرحلة :

 نصير عبدالحي محمد:اسم المحاضر الثالثي
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية اآلداب/ قسم الترجة مكان العمل :

 



 توقيع العميد :      نصير عبد الحي محمد توقيع االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor NASEER ABDULHAY MOHAMMED ABDULRAHMAN 

E_mail naseer.abulhay@tu.edu.iq 

Title  

Course Coordinator  

 
Course Objective 
 

 

 
Course Description 
 

 

 
Textbook 

 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (50%)  As (25%) ---- As (50%) 
 
 
General Notes 
 

 
 
NO General Notes  
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Department: 

Stage:  
Lecturer name: 

Academic Status:  
Qualification:  
Place of work: 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 13/10    

2 20/10    

3 27/10    

4 3/11    

5 10/11    

6 17/11    

7 24/11    

8 1/12    

9 8/12    

10 15/11    

11 22/11    

12 29/11    

13 5/1    

14 12/1    

15 19/1    

16 26/1    

Chabtar 2 

17 23/2    

18 2/3    

19 9/3    

20 16/3    

21 23/3    

22 30/3    

23 6/4    

24 13/4    

25 20/4    

26 27/4    

27 4/5    

28 11/5    

29 18/5    

30 25/5    

31 1/6    

32 8/6    
 Instructor Signature: NASEER ABDULHAY    Dean Signature: 

University:tikrit 

College:arts 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status  
Place of work: 
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