جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :كيمياء
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :امير عبودي عبد
اللقب العلمي :مدرس مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :التربية للبنات /قسم اللغة العربية

جدول الدروس االسبوعي
االسم

وفاء عبد االمير

البريد االلكتروني
اسم المادة

لغة عربية لغير االختصاص

مقرر الفصل

النظام الفصلي

اهداف المادة

ان يتعلم الطالب على اهمية اللغة العربية من خالل المعلومات اللغوية

التفاصيل االساسية للمادة

عالمات الترقيم المستعملة في الكتابة  ،المبتدأ والخبر  ،انواع الهمزة ،

واالدبية العامة

نص قرآني  ،نص قرآني ،نصوص شعرية  ،نصوص نثرية .
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

لغة عربية لغير االختصاص د .عبد القادر حسن وآخرون

جامع الدروس العربية  ،مصطفى الغالييني  ،النحو الواضح ،علي الجارم

،نهج البالغة لالمام علي
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

%20

اليومي
%5

الفصل الثاني
%20

اليومي

االمتحان النهائي

%5

مثالا%50

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة :
الكلية :
اسم القســم :
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :
اللقب العلمي :
المؤهل العلمي :
مكان العمل :

جدول الدروس االسبوعي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2014/11/20-2014/11/16
2014/11/28-2014/11/23
2014/12/5-2014/12/1
2014/12/13-2014/12/8
2014/12/20-2014/12/16
2014/12/28-2014/12/23
2015/1/8-2015/1/3

عالمات الترقيم
الالم الشمسية والالم القمرية
قواعد كتابة الهمزة بأنواعها
عالمات االعراب االصلية
عالمات االعراب الفرعية
معرفة الضاد من الظاء
قواعد كتابة العدد والنعت العددي

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2015/2/23-2015/2/15
2015/3/2-2015/2/26
2015/3/10-2015/3/5
2015/3/18-2015/3/13
2015/3/26-2015/3/21
2015/4/3-2015/3/29
2015/4/11-2015/4/6
2015/4/18-2015/4/13
2015/4/26-2015/4/21
2015/5/2-2015/4/29
2015/5/5/13-2015/5/5
2015/5/21-2015/5/16

عطلة نصف السنة
المبتدأ والخبر
الحال
المنادى
الحروف المشبهة بالفعل
تحليل نص قرآني
نص نثري من نهج البالغة
قصيدة الجواهري
قصيدة عمرو بن كلثوم
قصيدة المتنبي
قصيدة إيليا ابو ماضي
اعراب الفعل المضارع وبناؤه
جزم ونصب الفعل المضارع

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات

: توقيع العميد

: توقيع االستاذ

University:
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Republic of Iraq
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Course
Weekly Outline
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Type your name here
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Type here course title
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Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Quizzes
As (10%)

Project
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Final Exam
As (40%)

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lab. Experiment
Assignments

Notes

31
32
Instructor Signature:

Dean Signature:

