مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :اللغة العربية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :ناهضة ستار عبيد
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم اللغة العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

ناهضة ستار عبيد
Nahidha-st@yahoo.com

اسم المادة

المهارات المغوية والتعبير

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تدريب الطالب عمى تطبيق القواعد االمالئية والمغوية
تحسين قدرته عمى التعبير االدبي الجميل

اتقان وضبط ادوات الكتابة وتقنيات التعبير
التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مادة مهارية يمارس فيها الطالب تطبيق القواعد االمالئية والتعبير االدبي
ال يوجد كتاب منهجي استاذ المادة يعد  9فصول

.1قل وال تقل  /د.مصطفى جواد.
.2القواعد االمالئية والمغوية /د.زهدي محمد عبد
.3تقنيات التعبير االدبي  /سعاد الزبيدي
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

مثالا%35

المختبر
مثال%15

 .1درجة السعي 41

معمومات اضافية

 .2امتحان الفصل االول 11

 .3امتحان الفصل الثاني 11
 .4النشاط اليومي 4

االمتحانات
اليومية

مثالا%11

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالا%41

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :اللغة العربية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :ناهضة ستار عبيد
اللقب العلمي :أ.م
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم اللغة العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

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

9/22
9/29
11/4
11/11
11/11
11/25
11/1
11/1
11/15
11/22
11/29
12/6
12/13
12/21
12/27
1/3

17
11
19
21
21
22
23
24
25
26
27
21
29
31
31
32

2/21
2/21
3/6
3/13
3/21
3/27
4/3
4/11
4/17
4/24
5/1
5/1
5/15
5/22

انفرق تٍٍ انضاد وانظاء
االغالط انهغىٌح انشائؼح
ػالياخ انترقٍى
ػالياخ انترقٍى فً انشؼر
تطثٍقاخ وَظىص
انتجذٌذ فً االيالء انحاسىتً
تطثٍقاخ ػهى َظاو انىورد
انظىخ ويخارج انحروف
انضىاتظ االيالئٍح
رسى انهًسج
اسثاب انضؼف فً انكتاتح
تطثٍقاخ ػهى رسى انهًسج
قىاػذ ايالئٍح
تطثٍقاخ ػهى انقىاػذ االيالئٍح
تذرٌة ػًهً
ايتحاٌ انفظم االول
ػطهح َظف انسُح
االقتظاد انهغىي
ايثهح ػهى االقتظاد انهغىي
تقٍُاخ انتؼثٍر االدتً
 1تقٍُاخ تؼثٍرٌح
تذرٌة ػًهً
 1تقٍُاخ تؼثٍرٌح
تذرٌة ػًهً
يهاراخ االقاء
قىاػذ االنقاء
طفاخ انًهقً وانُض
اسرار نغح انجسذ فً االنقاء
اًَاط انشخظٍح فً االنقاء
كٍف تكتة يىضىع َاجحا
تذرٌثا خ وايتحاٌ

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تىقٍغ االستار :

المادة العلمية

تىقٍغ انؼًٍذ :

المالحظات

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :اللغة العربية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :ناهضة ستار عبيد
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم اللغة العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

ناهضة ستار عبيد
Nahidha-st@yahoo.com

اسم المادة

االدب العباسي

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تزويد الطالب بمنظومة معمومات ادبية عن العصر العباسي واهم اعالمه
اضمار المالمح االيجابية الدب العصر والتجديد فيه

التفاصيل االساسية لممادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

مادة نظرية تعتمد عمى القراءة والتحميل والحفظ
االدب العباسي  ،د.ناظم رشيد

االدب العباسي  ،د.شوقي ضيف
.1دواوين الشعراء العباسيين
.2مؤلفات الكتاب والناشرين

.3في االدب العباسي  ،عز الدين اسماعيل
تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثال%15

مثالا%11

-

مثالا%41

 .1درجة السعي 41

معمومات اضافية

 .2امتحان الفصل االول 11

 .3امتحان الفصل الثاني 11
 .4النشاط اليومي 4

 .5االمتحان النهائي من 61

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
اسم القســم :اللغة العربية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :ناهضة ستار عبيد
اللقب العلمي :أ.م
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم اللغة العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

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

9/22
9/29
11/4
11/11
11/11
11/25
11/1
11/1
11/15
11/22
11/29
12/6
12/13
12/21
12/27
1/3

17
11
19
21
21
22
23
24
25
26
27
21
29
31
31
32

2/21
2/21
3/6
3/13
3/21
3/27
4/3
4/11
4/17
4/24
5/1
5/1
5/15
5/22

يقذيح ػٍ انذونح انؼثاسٍح
ػىايم ازدهار انشؼر
انؼظر انؼثاسً االول
انًىضىػاخ انشؼرٌح
انتجذٌذ فً االفكار
االنفاظ واالسانٍة
االوزاٌ وانقىافً
انشاػر اتى انؼتاهٍح
اتى تًاو انطائً
انشاػر انثحتٍري
انشاػر اتٍ انرويً
تطثٍقاخ وحفع
انفُىٌ انُثرٌح
انجاحع
سهم اتٍ هاروٌ
ايتحاٌ انفظم االول
ػطهح َظف انسُح
انؼظر انؼثاسً انثاًَ
انشؼر ويىضىػاته
انًتُثً
حفع وتحهٍم
اتى فراش انحًذاًَ
اتى انؼالء انًؼري
ادب انًرأج فً انؼظر انؼثاسً
ًَارج شؼر وَثر انًرأج
انُثر فً انؼظر انؼثاسً انثاًَ
اتى حٍاٌ انتىحٍذي
اتٍ انؼًٍذ
انُثر انظىفً
فٍ انًقاياخ
تذٌغ انسياٌ
ايتحاٌ انفظم انثاًَ

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تىقٍغ االستار :

المادة العلمية

تىقٍغ انؼًٍذ :

المالحظات

