
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 سهيل صالح عيسى علي االسم

 Ma.suhail@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 اللغة العربية العامة اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

ل عام ولطلبة اإلعالم بشكل خاص لما لها من ارتباط تعريف الطلبة بأهمية اللغة العربية بشك

وتفاعل مع تخصص اإلعالم وتدريب الطلبة على اإلستخدام الصحيح للغة العربية واالستفادة 

 منها في تحرير الخبر وصياغة المادة اإلعالمية.

 لعربية+اإلمالء العربيالنحو العربي+الصرف+الشعر واألدب العربي+اإلعالم واللغة ا التفاصيل االساسية للمادة

 
 الكتب المنهجية

أيمن أمين+الواضح في اإلمالء  +النحو الكافياللغة العربية لغير أقسام االختصاص عبد القادر أمين

 العربي محمد زرقان

 
 المصادر الخارجية

 دواوين األدب وكتب النحو والصرف 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع  ة االمتحانات اليومي المختبر  الفصل الدراسي 

 25فصل اول 

 25فصل ثاني 

 25%  50% 

 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 الجامعة : تكريت
 الكلية :االداب

 االعالمالقســم : 
 الثانيةالمرحلة : 

 سهيل صالح عيسى : مدرس المادة
 مدرس اللقب العلمي : 

 توراهدك المؤهل العلمي :

 كلية اآلداب / قسم االعالممكان العمل  : 

mailto:Ma.suhail@tu.edu.iq
mailto:Ma.suhail@tu.edu.iq


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 المالحظات يةملالمادة الع المادة النظرية التاريخ االسبوع
   اسم الفاعل واسم المفعول 6-12-2020 1

   اعر العراقي جميل صدقي الزهاويالش 13-12-2020 2

   المعلقات السبع في الشعر العربي 20-12-2020 3

   جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم 27-12-2020 4

   التشبيه في اللغة العربية 3-1-2021 5

   ستعارة في اللغة العربيةاال 10-1-2021 6

   سم في اللغة العربيةاال 17-1-2021 7

   رسالة القضاء 24-1-2021 8

   همزة الوصل وهمزة القطع 31-1-2021 9

   أسلوب الشرط 7-2-2021 10

   المصدر الصريح والمصدر المؤول 14-2-2921 11

   لغة العربية في وسائل االعالمال 21-2-2021 12

   أسلوب التعجب 28-2-2021 13

   المقامة العاصمية لناصيف اليازجي 7-3-2021 14

   امتحان الفصل االول 14-3-2021 15

 الفصل الثاني

   الفعل المضارع وأحكامه 11-4-2021 17

   أحكام المد   18-4 18

   سينية البحتري 25-4 19

   المقصور والممدود وأحكامهما 2-5 20

   أقسام الكالم 9-5 21

   أحكام األلف اللينة 16-5 22

   رإسناد الفعل الى الضمائ 23-5 23

   حروف الجر وأحكامها 30-5 24

   لغة العربية السليمة ودورها في وسائل اإلعالمال 6-6 25

   قصيدة يا علم لمحمد مهدي البصير 13-6 26

   الصفة المشبهة 20-6 27

   دريب على اإللقاء والنطق السليمت 27-6 28

   كتابة البحث والتقارير 4-7 29

   ر ودوره في تطوير المهارات االعالميةحفظ الشعر والنث 11-7 30

   امتحان الفصل الثاني 18-7       31

32     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

  القســم :
  المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :

  مكان العمل  :


