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الجامعة :القادسية
الكلية :الطب
القســم :
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :سالم جمعة كاظم
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية الطب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم
البريد االلكتروني
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اسم المادة

المغة العربية

مقرر الفصل
اهداف المادة

تمكين الطمبة من لغتهم االصيمة وأدائها وتمتين عالقتهم بروح القران
الكريم واستمهام مضامين التراث العربي ونصوصه

التفاصيل االساسية لممادة

تقنيات الكتابة وعالمات الترقيم/النحو والقواعد/حفظ ودراسة بعض سور
القران الكريم/حفظ ودراسة نماذج من االدب العربي القديم والحديث

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مجموعة مفردات تنتقى من كتب النحو واالدب واالمالء مثل الجامع في
تاريخ االدب العربي واالمالء الواضح وجامع الدروس العربية وغيرها
بعض كتب النحو واالمالء وتاريخ االدب العربي والنقد مثل النقد االدبي
الحديث ومعاني النحولمسامرائي واالساليب االنشائية لعبدالسالم هارون
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معمومات اضافية
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المختبر

االمتحانات
اليومية

المشروع
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التاريخ

مقدمح عه انعرتيح
عالماخ انترقيم َانكتاتح
عالماخ انترقيم َانكتاتح
انىحُ/انجمهح انعرتيح
انجمهح َاقسامٍا
االسم َاالسميح
انفعم َانفعهيح
كان َاخُاتٍا
ان َاخُاتٍا
مقدمح في االدب انعرتي
انشعر انعرتي انقديم
انىثر انعرتي انقديم
ادَاخ انىقد َانتحهيم
اضاءاخ حُل انىص انقراوي
حفظ َتفسير سُرج كريمح
اختثار
عطهح وصف انسىح
انىحُ/اوُاع انمفعُل
انمفعُل تً َصُري
انمفعُل انمطهق
انمفعُل ألجهً
انحال َانتمييز
انعدد َكيفيح كتاتتً
انشعر انعرتي انحديث
انشعر انعرتي انمعاصر
انىثر انعرتي انحديث
انىثر انعرتي انمعاصر
اضاءاخ حُل انىص انقراوي
حفظ َتفسير سُرج كريمح
انقصص انقراوي/قراءج َتحهيم
اوشطح َمُاٌة
اختثار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
تُقيع االستاذ :

المادة النظرية

تُقيع انعميد :

المادة العلمية

المالحظات

Republic of Iraq

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:
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& Scientific Research
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Course Instructor
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Course Coordinator
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Course Description
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Textbook
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