
 

 

 

 ( 0200 – 0202الخطة العلمٌة لمسم اللغة العربٌة للعام الدراسً )

 عنوان الندوة المخططة عنوان البحث المخطط اسم التدرٌسً
 تارٌخ انعمادها

عنوان الحلمة 
 الدراسٌة

 تارٌخ انعمادها

 عنوان ورشة العمل
 تارٌخ انعمادها

 الكتاب المؤلف 

 د مشرق دمحم مجول2أ
 

استراتٌجٌة النماط الدٌممراطٌة فً تحصٌل اثر 
طالب الصف الرابع االدبً فً مادة االدب 

 والنصوص

اهمٌة التدرٌس الفعال لطلبة 
/ 5/ 20الدراسة الجامعٌة 
0200 

مبررات استخدام 
 التعلٌم االلكترونً 

02 /5 /0200 

التربٌة والتعلٌم فً المران 
 الكرٌم

0 /5 /0200 

رؤٌة نظرٌة فً التعلٌم 
 اللكترونًا

 د دمحم شاكر ناصر2أ
 

تطبٌك معاٌٌر الجودة فً ضل  البنٌوٌة التكوٌنٌة فً شعر احمد مطر 
 جائحة كورونا 

22/4/0200 

المناهج الحدٌثة فً 
 تحمٌك النصوص 

0/0/0200 

اطالق معاٌٌر الجودة 
للمجموعة التربوٌة فً 

 العراق 
3/5/0200 

تحمٌك دٌوان العاشمٌن البن 
 مملة 

 ثائر سمٌر حسند 2أ

 
 فن االعتذار فً الشعر العباسً كتمان االسرار ، دراسة فً الشعر العباسً

02/3/0200 
 فلسفة غرض المدٌح

06/3/0200 
 فلسفة غرض الهجاء

2/4/0200 
 خلجات االرواح الشاعرة  -2
ادوات المراءة والكتابة فً  -0

 الشعر العباسً

 د عارف حاتم هادي2أ
 

اللغة العربٌة فً كلٌة  تموٌم اداء مطبمً لسم
التربٌة االساسٌة فً ضوء مهارات التفكٌر 

 التنسٌمً

 التدرٌب فً الجامعة
02 /5/0200 

اهمٌة االختبارات 
 الموضوعٌة

06 /5/0200 

نظرٌة التنافر المعرفً فً 
 التدرٌس

00/4/0200 

رؤٌة نظرٌة فً التعلٌم 
 االلكترونً

 د ضٌاء عوٌد حرب2ًأ
 

مدرسً اللغة العربٌة  التفكٌر االٌجابً لدى
 وعاللته بالتحصٌل الدراسً لطلبتهم

التعلٌم التفاعلً لدى االستاذ 
 الجامعً

3/5/0200 

اهمٌة االختبارات 
 وانواعها

06/4/0200 

اعداد الخارطة االختبارٌة 
 وتنظٌم االسئلة الختامٌة

20/5/0200 

 تطوٌر لغة االعالمً

 د زٌنة غنً عبد الحسٌن2أ

 
 بنٌة المجاز ، رؤٌة معاصرة  اعالمٌة الكناٌة فً الدرس البالغً 

02/20/0202 
نظرٌة المسائلة 

والمعنى ، اصولها 
 وتطبٌماتها 

32/2/0200 

علم البٌان فً البالغة ، 
 لراءة جدٌدة

21/3/0200 

 

 تنوٌع التدرٌس ونظرٌاتهالمخدرات واثارها النفسٌة المٌم االخاللٌة لدى  البحث التربوٌةاهمٌة مناهج رضا اعضاء هٌئة التدرٌس عن التعلٌم  د ابتسام صاحب موسى2أ



طلبة الجامعة  0200/ 0/5 االلكترونً 
25/5/0200 

واالجتماعٌة على طلبة 
 الجامعة 

2/5/0200 

 سٌف طارق حسٌند 2أ
 

تنمٌة اسالٌب التفكٌر عند  التربٌة االسرٌة عند الزهراء )ع(
 الطلبة

6/20/0202 

الشائعة فً  االخطاء
كتابة الرسائل 

 الجامعٌة
22/2/0200 

 تدرٌب الطلبة على االبداع
2/3/0200 

بناء االستراتٌجٌات الحدٌثة 
 فً التدرٌس

 د راسم احمد عبٌس2م2أ
 

لعبة اللغة نظرة فً التوظٌف اللغوي عند 
 شعراء الحداثة

التماسن النصً فً رسالة 
االمام علً )ع( لمالن االشتر ، 

 والضمٌر مثاالالعطف 
26/0/0200 

 
التأصٌل التارٌخً 

 لعلم السرد
25/3/0200 

النظام الزمنً فً الدراسات 
 السردٌة

32/3/0200 

 

 د خالد راهً هادي2م2أ
 

تحلٌل الشواهد الشعرٌة والنثرٌة المتضمنة فً 
كتاب لواعد اللغة العربٌة للصف السادس 

 االدبً فً ضوء المٌم الجمالٌة

 المدٌمالتربٌة فً 
22/3/0200 

 

 التربٌة فً الحدٌث
02/3/0200 

 التعلٌم المدمج
05/3/0200 

 

 د منٌر عبٌد نجم2م2أ
 

 اثر االسالم فً الشعر الروافد الثمافٌة فً شعر المرأة االندلسٌة
22/0/0200 

اثر الطبٌعة فً 
 الشعر االندلسً

05/20/0202 

دور النماد العرب فً الشعر 
 االسالمً

20/3/0200 

 متنبً االندلس حٌاته وفنه

د فرات عبد الكرٌم 2م2أ
 زغٌر
 

 الموازنة بٌن النص والعمل افتخار النبً دمحم)ص( بنسبه
00/4/0200 

منهج المسلمٌن فً 
 الوصول الى الحمٌمة

02/4/0200 

 مستلزمات النبوة
25/3/0200 

 

د سامر عبد الكاظم 2م2أ
 جالب
 

  الخطاب النمدي فً شعر لمٌعة عباس عمارة
ألٌات تحلٌل النص االدبً 

 الحدٌث
 25/0/0200 

مالمح النمد االدبً 
 الحدٌث والنمد المدٌم

22/3/0200 

 الشعر النسوي وتطوره
01/3/0200 

أجراس المارئ على جدار 
 بوح الشاعر مماربة نمدٌة

د عبد الهادي كاظم 2م2ا
 كرٌم
 

 
 بالغة الخطاب التداولً فً خطبة فدن

خطواته منهج البحث العلمً 
 وضوابطه

00/3/0200 

الكتابة الصحٌحة 
 لطلبة بحوث التخرج

05/3/0200 

سالمة العربٌة فً الكتب 
 االدارٌة

2/4/0200 

 

 د رائدة مهدي جابر2م2أ
 
 
 
 
 
 

.اشكالٌة االصالة والتجدٌد فً الخطاب النمدي 2
العربً مصطلح المدٌم والجدٌد انموذذجا 

 .بولٌفونٌة الفضاء فً شعر الصعالٌن0
 

.هٌرمٌنوطٌمٌة الفراغ 2
لصٌدة حمائب فارغة للشاعر 

 شاكر مجٌد سٌفو نموذجا
. تمظهرات االخر عند 0

 الحطٌئة
2/4/0200 

 

تجلٌات الظهور 
والغٌاب فً شعر 

 الجواهري
22/20/0202 

فاعلٌة االنساق االنثوٌة فً 
 شعر فاطمة محمود سعد هللا

02/20/0202 

التجرٌد وانحرافات السرد فً 
 الرواٌة

رؤٌة نظرٌة فً التعلٌم   محركات البحث العالمٌةاهمٌة التفكٌر اٌجابٌات وسلبٌات التعلٌم اثر استراتٌجٌة ترشٌح االفكار فً تنمٌة التفكٌر  د زٌنة جبار غن2ًم2أ



 االلكترونً عند المراهمٌن االبداعً عند طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة 
22/3/0200 

وانواعه عند طلبة 
 لسم اللغة العربٌة

02/3/0200 

 االلكترونً 06/3/0200

 د منتصر حمود جابر2م
 

االثر المشرلً فً االدب  الهجاء نثرا ، بن زٌدون نموذجا
 االندلسً

25/0/0200 

ممدمة المصٌدة 
العربٌة فً العصور 

 المتأخرة
02/3/0200 

رثاء المدن االندلسٌة فً 
 الشعر االندلسً

23/3/0200 

 

 امٌن د اسراء فاضل2م2أ

 
التسرب المدرسً جائحة تعلٌمٌة ) مفهومه  -2

 ، اسبابه ، طرق عالجه (
 
 

لانون الجذب الكونً ) التصور 
 االبداعً (

25/3/0200 

استراتٌجٌات تنشٌط 
 العملٌة التعلٌمٌة

02/0/0200 
 

حل المشكالت المستمبلٌة 
 بطرق ابداعٌة

02/3/0200 

بناء االستراتٌجٌات الحدٌثة 
 فً التدرٌس

 د لماء مهدي سلمان2م
 

طبٌعة العاللة بٌن المضاء الدستوري والسلطة 
 التشرٌعٌة

تطبٌك لانون انضباط الطلبة 
 فً ضل النظام االلكترونً

03/22/0202 

حموق االنسان فً 
ضل تظاهرات 

 المطالبة بالحموق
24/20/0202 

الدٌمولراطٌة وسٌلة فعالة 
 فً انتخاب النظام السٌاسً

0/4/0200 

 

 احمد مدلول علًد 2م
 

السٌاق واثره فً فهم النص ، لصٌدة )تمر بن 
 االبطال للمتنبً انموذج (

ضعف التطبٌك النحوي عند 
 طلبة المرحلة الرابعة

25/4/0200 

العامل والمعمول ، 
المفهوم والمصطلح 

 عند الطلبة
02/4/0200 

اثر الشواهد اللغوٌة فً 
 استٌعاب الطلبة

05/4/0200 

 

 الزهرةد كرٌم عبد 2م
 

عاللة سرعة رد الفعل بدلة مهارة الضربة 
 االمامٌة والخلفٌة لالعبً السكواش الشباب

 تأهٌل االصابات الرٌاضٌة
23/2/0200 

 

استراتٌجٌات التعلم 
 الحركً

02/20/0202 
 

توحٌد مفردات التربٌة 
 الحركٌة

22/22/0202 
 

 

 م مرزة حمزة حسن2أ
 

اهمٌة الحاسوب فً الحٌاة  
 الجامعٌة

2/22/0202 

توظٌف التكنولوجٌا 
 فً المكتبة الجامعٌة

24/22/0202 

التكنولوجٌا واثرها فً تعلم 
 الوظائف 

0/2/0200 

 

 م دمحم احمد زك2ًأ
 

االخطاء اللغوٌة الشائعة فً  داللة حرف الجر فً دعاء الصباح
 الرسائل واالطارٌح

2/4/0200 

الطلبة ومنهج البحث 
 العلمً

5/4/0200 

فً التحصٌل  اثر المشاهدة
الدراسً لدى المرحلة 

 الرابعة
20/4/0200 

 

 م سهاد عباس ٌاس2أ
 

نظرٌة الموالب فً المدرسة  سورة النصر على وفك نظرٌة الموالب
 التولٌدٌة التموٌلٌة

2/3/0200 

اثر المستوى 
الصوتً فً تشكٌل 

 الداللة
55/4/0200 

المسائل النحوٌة التً ال 
ٌمكن فهمها اال بمعرفة 
 االشتماق الصرفً للفظ

06/3/0200 

 



 


