بسم اهلل لرحمن الرحيم
اسم الجامعة  -:ديالى
جمهورية العراق

اسم الكلية  -:القانون والعلوم السياسية

وزارة التعليم والبحث العلمي

اسم القسم  -:القانون  /المرحلة الثانية

جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

اسم المحاضر الثالثي -:جالل عبد هللا خلف
اللقب العلمي  -:أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  -:دكتوراه
مكان العمل  :كلية القانون والعلوم السياسية

(استمارة الخطة التدريسية للمادة)
************************************************************************************
األسبوع

التاريخ

المادة النظرية

-1
-2
-3
-4
-5
-6

2015/9/24
2015/10/1
2014/10/8
2015/10/15
2015/10/22
2015 /10/29

-7
-8
-9
10
-11
-12
13
14
-15

2015/11/5
2015/11/12
2015/11/19
2015/10/26
2014/12/3
2015/12/10
2015/12/17
2015/12/24
2015/1/7

-16
-17
-18

2015/2/8
2015/2/25

انهغح ٔتطٕرْا ،أًْيتٓا نطانة انقإٌَ
عالياخ اإلعزاب األصهيح ٔانفزعيح
انكهًح أقسايٓا عالياخ االسى ٔانفعم
انًعزب ٔانًثُٗ ٔأقسايًٓا
تُاء انفعم انًاضي ٔاأليزَ ،صة ٔجشو انًضارع
يا يُٕب عٍ انضًح ،انفتحح ،انكسزج ،انسكٌٕ ،األسًاء
انستح ٔشزٔطٓا
انًثُٗ ٔشزٔطّ ،جًع انًذكز ٔشزٔطّ
انًًُٕع يٍ انصزف ،األفعال انخًسح
انفاعم َٔائة انفاعم
انًثتذأ ٔانخثز ،حاالخ انتقذيى ٔانتأخيز ٔانحذف
كاٌ ٔأخٕاتٓا
كاٌ ٔأخٕاتٓا ،أٌ،يا،ال،الخ ،عًهٓا ٔشزٔطٓا
إٌ ٔأخٕاتٓا ،يا انكافح ،أحٕال ًْشج أٌ ٔ إٌ
ال أَافيح نهجُس ٔحاالتٓا ،السيًا ٔإعزاتٓا
انًفعٕل تّ تعزيفّ تعذيّ انفعم نٕاحذ ٔاثُاٌ ٔثالث
،انًفعٕل انًطهق ،انًفعٕل آلجهح
عطهح َصف انسُح
انًفعٕل يعّ ،حكى انالو انٕاقع تعذ انٕأ
انًفعٕل فيّ،انًتصزف ٔغيز انًتصزف

المادة
العلمية

المالحظات

-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

2014/3/4
2015/3/11
2015/3/8
2015/3/25
2015/4/1
2015/4/8
2015/4/15
2015/4/22
2015/4/29
2015/5/6
2015/5/13
2015/5/20
2015/5/27
2015/6/3

انحال،أحٕال صاحة انحال،أحٕال انحال
انتًييش ،انًهفٕظ،انًهحٕظ،أيثهح
انًستثُي أحكايّ
انعذد ٔإحكايّ
انتُٕيٍ
إتذال انطاء ٔ،انذال انتاء ٔ انٕأ ٔانياء
انًُادٖ ٔإحكايّ
ًْشج انقطع ٔانٕصم ٔإحكايًٓا
رسى انًٓشج في أٔل انكالو ٔٔسطّ ٔأخزِ
حذف ًْشج انٕصم يٍ كهًح اسى ٔاتٍ ٔ،اتُح
اإلنف انهيُح في األفعال ٔاألسًاء
انتاء انًثسٕطح ٔانًزتٕطح
تُٕيٍ االسى انًُصٕب ،سيادج اإلنف ،حذف انٕأ

بسم هللا لرحمن الرحيم
اسم الجامعة  -:ديالى
جمهورية العراق

اسم الكلية  -:القانون والعلوم السياسية

وزارة التعليم والبحث العلمي
جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

اسم القسم  -:القانون
اسم المحاضر الثالثي -:جالل عبد هللا خلف
اللقب العلمي  -:أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  -:كلية القانون

(استمارة الخطة التدريسية للمادة)
************************************************************************************
االسم

جالل عبد خلف

البريد االلكتروني

Dr. galal50@yahoo.com

اسم المادة

اللغة العربٌة

مقر الفصل

ساعتان

أهداف المادة
التفاصيل األساسية للمادة

المصادر الخارجية

- 1ربط الطالب بتراثه والحفاظ على هوٌته
- 2صون اللسان عن الخطأ وذلك بتمكٌنه من النطق الصحٌح
بالحرف العربً
الكلمة العربٌة ،المعرب والمبنً ،األسماء الستة،المثنى ،جمع
مذكر السالم،والمؤنث السالم ،الممنوع من الصرف ،األفعال
الخمسة ،الفاعل المبتدأ والخبر ،كان وأخواتها ،كاد وأخواتها ،ال
النافٌة للجنس المفعول به ،الحال ،التمٌٌز ،المستثنى ،المنادى
،العدد ،التنوٌن ،الهمزة،التاء المبسوطة والمربوطة ،عالمات
الترقٌم ،الكتاب المعتمد (الوسٌط فً قواعد اللغة العربٌة د جاسم
محمد ألسالمً )
- 1شرح ابن عقٌل
- 2قطر الندي وبل الصدى
- 3النحو الواضح

تقديرات الفصل

الفصل الدراسي المختبر االمتحانات المشروع االمتحان
النهائً
الٌومٌة
مثال
مثال
مثال  %35مثال
%10 %15
% 10
%10

