
جدول الدروس االسبوعي

حميد مهدي الفياضتماضرد .ماالسم

Tama802007@yahoo.comالبريد االلكتروني

المرحلة الثانية / العربية العامة اسم المادة

وشعرية أغالط شائعة في اللغة-نثرية-نصوص- أسلوب-إمالء-أدب-قواعد-نحومقرر الفصل

الوصول إلى حفظ التعبير الكتابي الشفهي -١اهداف المادة
القدرة على الكتابة -٤التعريف بأهمية اللغة العربية-٣بضبط حركات مايلفظ وما يكت-٢

والحديث بصورة سليمة خالية من االغالط
أحوال كسر –ا الحركات وأجزائه–تعريف العدد وتنكيره -كان واخواتها–إن وأخواتها : النحو التفاصيل االساسية للمادة

.التعجبوباسل-أسلوب النفي-همزة ان 

الكتب المنهجية
اليوجد

المصادر الخارجية
شرح ابن عقيل -١
األنطاكي-٢
شوقي خميس -٣
االنترنت-٤
الدكتور نعمة رحيم العزاوي/األخطاء الشائعة في اللغة -٥

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

المتحان النهائياالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠مثالً-----%٢٥مثالً-----%٢٥مثالً

معلومات اضافية
تتغير التقديرات حسب العطل وكثرتها

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
الثانیة:المرحلة 

حمید مھديتماضر:اسم المحاضر الثالثي 
د.م:اللقب العلمي 

العربیةئق تدریس اللغة طرا:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  

التربیة وعلم والنفس



األسبوعيجدول الدروس

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مراجعة مادة المرحلة االولى ١٢/١٠
اتھاان واخو٢٩/١٠
تكملة ان واخواتھا٣١٦/١٠
كان واخواتھا ٤٢٣/١٠
تكملة كان واخواتھا٥٣٠/١٠
تعریف العدد وتنكیره٦٦/١١
تكملة/تعریف العدد وتنكیره٧١٣/١١
اخطاء شائعة في اللغة العربیة٨٢٠/١١
حیاتھ شعره/ابو تمام ٩٢٧/١١

قد االدبي شرح القصیدة والن١٠١١/١٢
امتحان١١١٨/١٢
مراجعة فقرات االمتحان ١٢٢٥/١٢
اسالیب النحو وانواعھ١٣١/١
١٤٨/١
١٥
١٦

عطلة نصف السنة

عطلة المولد النبوي١٧٢٩/١

اسلوب التعجب القیاسي ١٨٥/٢
تكملة شرح اسلوب العجب القیاسي ١٩١٢/٢
متحان اسلوب التعجب ا٢٠١٦/٢
اسلوب النفي٢١٢٦/٢
تكملة اسلوب النفي٢٢٤/٣
)السماعي (تكملة اسلوب النفي ٢٣١١/٣
شعره حیاتھ /ابو فراس الحمداني ٢٤١٨/٣

قصائده/
قصیدتھ/حیاتھ/شعره/السیاب٢٥٢٥/٣
كتابة الھمزة/امالء ٢٦١/٤
االخطاء االمالئیة ٢٧٨/٤
تطبیقات على النصوص٢٨١٥/٤
تطبیقات على النصوص٢٩٢٢/٤
٣٠٢٩/٤
تطبیقات على النصوص٣١٢٦/٥
تطبیقات على النصوص٣٢١٣/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد::الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیةوعلم النفس:القســم 
الثانیة:لة المرح

ر حمید مھدياضتم:اسم المحاضر الثالثي 
د.م:اللقب العلمي 

طرائق تدریس اللغة العربیة:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  

التربیة وعلم والنفس
:الكلیة 

:اسم القســم 
:المرحلة 

:اسم المحاضر الثالثي 
:اللقب العلمي 

:لعلمي المؤھل ا
:مكان العمل  



االسبوعيجدول الدروس

د تماضر حميد مهدي الفياض.ماالسم
Tama802007@yahoo.comيالبريد االلكترون

االولىالمرحلة/ العربية العامة اسم المادة
–أقسام الجملة العربية –أقسام الكالم –أهمية اللغة العربية –نشؤ اللغة /النظريات مقرر الفصل

المرفوعات 
على النقد انماء القدرة- انماء الذوق االدبي-ومايكتب من الكلمات العربيةضبط مايلفظاهداف المادة

البناء
القدرة على التعبير السليم لغة وكتابة- تحسين المستوى الكتابي واللفظي في اللغة

تنمية اهمية اللغة العربية كونها لغة القران الكريم
–نائب الفاعل –المضارع –المرفوعات -الجملة العربية–ويشمل اقسام الكالم النحو التفاصيل االساسية للمادة

ه فيالمنصوبات المفعول به والمفعول –ان واخواتها / ان واخواتها -رخبالمبتدأ وال
كان –ان واخواتها –المفعول المطلق الحال –النصب –المفعول الجلة المفعول معه 

واخواتها 
.االمالء- القصائد الشعرية من عيون الشعر االسلوب االدبي:االدب

داليوجالكتب المنهجية

االنترنت-الشعراء الوطنيون العراقيون-االيضاح لالنطاكي -مقدمة ابن خلدون -ح ابن عقيل شرالمصادر الخارجية

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع
تقديرات الفصل

%٥٠مثالً-----%٢٥مثالً-----%٢٥مثالً

معلومات اضافية
هاتتغير التقديرات حسب العطل وكثرت

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیة وعلم النفس:القســم 
االولىحلة المر

ر حمید مھديضتما:اسم المحاضر الثالثي 
د.م:اللقب العلمي 

طرائق تدریس اللغة العربیة:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  

التربیة وعلم والنفس



األسبوعيجدول الدروس

وع
سب

المادة المادة النظریةالتاریخاال
العلمیة

المالحظات

نظریات نشؤ اللغة١٦/١١
اھمیة اللغة العربیة وخصائصھا٢١٣/١١
اقسام الكالم واقسام الجملة ٣٢٠/١١
غیر المستعمل–اللفظ المستعمل –قید الكالم الم٤٢٧/١١
الجملة الفعلیة –الفعل االزم والمتعدي ٥١١/١٢
الجملة السمیة واقسامھا٦١٨/١٢
الفعل المضارع والمجرد من –المرفوعات ٧٢٥/٢١

الناصب والجازم
الفاعل –نائب الفاعل ٨٨/١
عطلة نصف السنة٩١٥/١

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
المبتدأ والخبر١٧٢٩/١
عطلة المولد النبوي١٨٥/٢
كان واخواتھا١٩١٢/٢
ان واخواتھا٢٠١٦/٢
ظن واخواتھا٢١٢٦/٢
امتحاناالمالءو رسم الھمزة اللینة والمتطرفة٢٢٤/٣
)مفھومھ-مقدمة عن االدب٢٣١١/٣
شعره-حیاتھ-د الصافيشعر احم٢٤١٨/٣
االسلوب االدبي العلمي٢٥٢٥/٣
امتحانوالخصائص الشعریة- شعره–الجواھري ٢٦١/٤
تطبیقات على االسلوب االدبي العلمي٢٧٨/٤
االخطاء الشائعةفي اللغة٢٨١٥/٤
تطبیقات على النصوص٢٩٢٢/٤
تطبیقات على النصوص٣٠٢٦/٤
امتحانیقات على النصوصتطب٣١٦/٥
تطبیقات على النصوص٣٢١٣/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد::الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التربیةوعلم النفس:القســم 
االولى:المرحلة 

حمید مھديتماضر:اسم المحاضر الثالثي 
د.م:اللقب العلمي 

العربیةطرائق تدریس اللغة:المؤھل العلمي 
قسم /كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد :مكان العمل  

نفسالتربیة وعلم وال
:الكلیة 

:اسم القســم 
:المرحلة 

:اسم المحاضر الثالثي 
:اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 
:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Tamather Hamed
E_mail Tama802007@yahoo.com
Title Arabic  language in general level 2/
Course Coordinator Theories / emergence of language - the importance of the Arabic

language - Parts of Speech - Arabic sentence sections

Course Objective Remember access to written expression of oral
Maalfez control movements and writes the definition of the
importance of Arabic language

Course Description Remember access to written expression of oral
control movements and writes the definition of the importance of
Arabic language
Way: The sisters of khana - Definition of number and - movements
and their parts - breaking the conditions - exile style - exclamation

Textbook
-An explanation of Ibn 'Aqeel
– Introduction Ibn Khaldun
– Illustration of Antaki - poets Iraqi nationalists
- Internet

References non

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (25%) - As (25%) ---- As (50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College:College of education for
women
Department:psychology and
education for women
Stage:level 2
Lecturer name:thamather
hammed
Academic Status:p.h.d arabic
language
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 2/10 Review article first stage
2 9/10 Review article that the first stage and The complement
3 16/10 That complement
4 23/10 dentification  of number and its     interrogative /

supplement

5 30/10 Remined of Common mistakes in the Arabic language

6 6/11 Common mistakes in the Arabic language
7 13/11 Abu Tammam / his poetry

Explain the poem and literary criticism
8 20/11 Review the paragraphs of the exam As methods and types

9 27/11 the Arabic language exam
10 11/12 Common mistakes in the Arabic language
11 18/12 Abu Tammam / his poetry

Explain the poem and literary criticism
12 25/12 Abu Tammam / his poetry

Explain the poem and literary criticism
13 1/1 -----------------------
14 Mid – term holiday

Half-year Break
15 9/1 Prophet's Bir1thday holiday
16 29/1 Exclamation Standard style
17 5/2 Complement the style of negation

28 12/2 Complement the style of negation

19 16/2 Supplement the record to explain the style of wonder
20 26/2 Exam style exclamation

Style of negation
22 4/3 Complement the style of exile (Listening)

23 11/3 Abu Firas al-Hamdani / his life his poetry / poems
24 18/3 Abu Firas al-Hamdani / his life his poetry / poems
25 25/3 Sayab / poetry/ life / poem
26 1/4 Water / write hamza

27 8/4 Spelling mistakes
28 15/4 Applications on the texts
29 22/4 Applications on the texts
30 29/4 Applications on the texts

31 26/5 Applications on the texts

Dean Signature:
Instructor Signature

University:baghdad
College:college of education
foer women
Department:psychology and
education
Stage:two
Lecturer name:tammather
hammed
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



Course Weekly
Outline

Course Instructor Tamather Hamed
E_mail Tama802007@yahoo.com
Title Arabic  language in general level 1/
Course Coordinator

 the general Arabic /
.

Course Objective
Theories / emergence of language - the importance of the Arabic language - Parts of Speech -
Arabic sentence sections - Almerfoat
Adjust Maalfez and Miketb of Arabic words - Development literary taste - the ability to develop
the constructive criticism
Improve the level of written and verbal language - the ability to express the proper language and
writing

Course Description Development of the importance of Arabic as the language of the Koran
As including parts of speech - Arabic sentence - - Present - Vice actor - Debutante and know - that
the sisters / name that the sisters - object and force it in force for a futures effect with it - the
monument - the case in effect absolute - that the sisters - it was her sisters
Literature: poetry Adbaalgosaúd style hair from the eyes - dictation

Textbook
Dr Rahim al-Azzawi

References non

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment As (25%) - As (25%) ---- As (50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College:College of education for
women
Department:psychology and
education for women
Stage:level 2
Lecturer name:thamather
hammed
Academic Status:p.h.d arabic
language
Qualification:
Place of work:

      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 16/11
2 13/11 the importance of the Arabic language and its

characteristics

3 20/11 the importance of the Arabic language and its
characteristics

4 27/11 and sections of parts of speech sentence
5 11/12

unrestricted speech - pronunciation guide - is
user

6 18/12 crisis and aggressive act - the actual sentence

7 25/21 sentence of toxic and its divisions
Almerfoat - the present tense and

8 8/1 Review the paragraphs of the exam As
methods and types

9 15/1 Mid – term holiday
10
11
12
13
14
15
16

Half-year Break
17
18 29/1 Debutante and News
19 5/2

was and sisters
20 12/2 Complement the style of negation

21 19/2 Supplement the record to explain the style of
wonder

22 26/2 Exam style exclamation
Style of negation

23 4/3 1912/2 was and sisters
24 11/3 Abu Firas al-Hamdani / his life his poetry /

poems
25 18/3 Abu Firas al-Hamdani / his life his poetry /

poems
26 25/3 Sayab / poetry/ life / poem
27 1/4 Water / write hamza

28 8/4 Spelling mistakes
29 15/4 Applications on the texts
30 22/4 Applications on the texts
31 29/4 Applications on the texts
32 6/5 Applications on the texts

Instructor Signature: Dean Signature:

University:baghdad
College: coolege of education
for women
Department:psychology
department
Stage:level one
Lecturer name:thammather
hamed
Academic Status: psychology
department
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


