
 تسى هللا انرحًٍ انرحيى  
 

  

  

  
 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 رعد طالب كريم االسم
 goodelt@ymail.com البريد االلكتروني

 المغة العربية  اسم المادة
 نظام سنوي  مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 تعريف الطمبة بقواعد المغة وآدابيا .  

مفيوم الكممة والكالم والكمم ، أقسام الكالم ، عالمات االسم ، عالمات  التفاصيل االساسية لممادة
الفعل ، عالمات الحرف ، خطبة حجة الوداع ، ابن زيدون حياتو وشعره 

، احمد شوقي حياتو وشعره ، مفيوم التشبيو واركانو ، الحروف 
 الشمسية والقمرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الكتب المنيجية
 شرح ابن عقيل ، تاريخ االدب العربي، شوقي ضيف المصادر الخارجية

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النيائي

   
03% 

 03% -   63% 

 
 
 
 
 

 جًٕٓريح انعراق

 

 انتعهيى انعاني ٔانثحث انعهًئزارج 

 

 

 جٓاز االشراف ٔانتقٕيى انعهًي

التربية للعلوم  -جامعة ديالى  اسى انجايعح:
 الصرفة

 علوم الحياة اسى انقسى:

 االٔنىانًرحهح:

 أ.م.د.رعد طالب كريم اسى انًحاضر انثالثي:

 يساعذ أستار انهقة انعهًي:

 دكتٕراِانًؤْم انعهًي:

 كلية التربية للعلوم-جامعة ديالى:يكاٌ انعًم
 الصرفة



 تسى هللا انرحًٍ انرحيى 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

المادة  المادة النظرية التاريخ
 يةعملال

 المالحظات

   يذخم في انهغح انعرتيح 7112/  11/ 72 1

   يفٕٓو انكهًح 7112/ 2/17 7

   يفٕٓو انكالو 7112/ 11/17 3

   يفٕٓو انكهى 7112/ 17/  11 2

   اقساو انكالو 7112/ 17/ 75 5

   عالياخ االسى 7115/ 1/1 6

   عالياخ انفعم 7115/ 1/1 2

   عالياخ انحرف 7115/ 15/1 1

   انخثر ٔاالَشاء 7115/ 77/1 9

   انخثر ٔاالَشاء 7115/ 79/1 11

 عطهح َصف انسُح

   يفٕٓو األدب انعرتي 7115/ 19/7 12

   اقساو األدب انعرتي 7115/ 76/7 11

   خطثح حجح انٕداع 7115/ 5/3 19

   اتٍ زيذٌٔ حياتّ 7115/ 17/3 71

   اتٍ زيذٌٔ شعرِ 7115/ 19/3 71

   احًذ شٕقي حياتّ 7115/ 76/3 77

   احًذ شٕقي شعرِ 7115/ 7/2 73

   يفٕٓو انتشثيّ 7115/ 9/2 72

   اركاٌ انتشثيّ 7115/ 16/2 75

   ادٔاخ انتشثيّ ٔاقسايّ 7115/ 73/2 76

   األيثال ٔانحكى 7115/ 31/2 72

   اثر األيثال في األدب انعرتي 2/5/7115 71

   انالو انشًسيح 12/5/7115 79

   انالو انقًريح 71/5/7115 31

   تطثيقاخ في االيالء 71/5/7115 31

   االيتحاٌ  31/6/7116  37

 تٕقيع انعًيذ :      تٕقيع االستار : 

 

 

 

 جًٕٓريح انعراق

 

 ٔزارج انتعهيى انعاني ٔانثحث انعهًي

 

 

 جٓاز االشراف ٔانتقٕيى انعهًي

التربية  -جامعة ديالى  اسى انجايعح:
 للعلوم الصرفة

 علوم الحياة اسى انقسى:

 االٔنىانًرحهح:

 رعد طالب كريم اسى انًحاضر انثالثي:

 يذرس يساعذانهقة انعهًي:

 دكتٕراِانًؤْم انعهًي:

كلية التربية -ديالى جامعة:يكاٌ انعًم

 الصرفة للعلوم


