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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 علي ضيدان أبراهيم االسم
  البريد االلكتروني

 اللغة العربية  اسم المادة
 دراسات لغوية ودراسات ادبية مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

تحسين النطق بها من خالل استعراض قواعدها التركيبية تعريف الطالب بأساسيات ومبادئ اللغة العربية و 
 وطرائقها األدائية في الصياغة واالطالع على التراث الشعري ومناهجه النقدية .

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

دراسات نحوية ، ودراسات في االمالء واالخطاء الشائعة ، ودراسات بالغية ، وأنموذج شعري ، وقرأني ، 
 ة استعمال المعجم وأستعراض مناهج النقد االدبي الحديثة وطرائقها االجرائية . وتعلم كيفي

 الكتب المنهجية
 
 

 شرح ابن عقيل  -1
 نصوص من الشعر العربي في صدر االسالم ، والعصر االموي . -2
 البالغة والتطبيق .  -3

 المصادر الخارجية
 
 

 القرأن الكريم  -1
 الناقد .الغوص في جوف النص بين خيال الشاعر وخيال  -2
 كتب في االمالء .  -3

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثالا  - %11مثالا  %13مثالا  %33مثالا 

 معلومات اضافية
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  جامعة بغداد اسم الجامعة:
 كلية االداب  اسم الكلية:
 قسم اللغة االنكليزية  اسم القسم:

 الثانية  المرحلة:
 علي ضيدان ابراهيم  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس  اللقب العلمي:
 الدكتوراه  المؤهل العلمي:

 كلية االداب  مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   االسلوب العلمي واالسلوب االدبي   1

   قصيدة االخطل الرائية   2

   دراسة ما حول النص   3

   دراسة النص   4

قراءة معاصرة في مناهج النقد االدبي   5
 الحديثة 

  

   المنهج االجتماعي  6

   تاريخي المنهج ال  7

   المنهج النفسي   8

   المنهج البنيوي   9

   المنهج االسلوبي   11

   المنهج السيمائي   11

   المنهج التفكيكي   12

منهج القرائة والتلقي ، والتشكل   13
 المنهجي الكاذب 

  

كيفية استخراج معاني الكلمات من المعاجم   14
 اللغوية 

  

   القديمة والحديثة   15

   مراجعة   16

 نةـــــف الســة نصــــــــعطل

   دراسات قرأنية   17

   سورة القيامة   18

   المبتدا والخبر   19

   المبتدأ والخبر   21

   أساليب الطلب في العربية   21

   االمر والنهي والدعاء   22

   النداء واالستفهام والتحضيض   23

   تمني العرض والترجي وال  24

   دراسات بالغية   25

   التشبيه   26

   االستعارة   27

   الجناس   28

   الطباق   29

   المقابلة   31

   عالمات بناء وعراب الفعل المضارع   31

   عالمات بناء وعراب الفعل المضارع   32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 جامعة بغداد  اسم الجامعة:
 كلية االداب  اسم الكلية:
 قسم اللغة االنكليزية  اسم القسم:

 الثانية  المرحلة:
 علي ضيدان ابراهيم  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس  اللقب العلمي:
 الدكتوراه  المؤهل العلمي:

 كلية االداب  مكان العمل:


