
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 م.شيماء زيدان عبد االسم

 Sh-zedan  yahoo.com البريد االلكتروني

 النحو اسم المادة
تطبيقات -العدد-ماالينصرف(الثاني)اعراب الفعل المضارع-االول)النداء مقرر الفصل

 0اعرابية(
 اهداف المادة

 
 0اذكاءالملكات اللغوية واالدبية للطالب-
 0تنمية مهارات القراءة والمطالعة-
 0تهذيب اللسان وفصاحته وبالغته -
  0فهم كالم العرب من شعر ونثر-

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 االستغاثة الندبة–المنادىالمضاف الى ياء المتكلم  –تابع المنادى  النداء )احكام-1
–النصب  -اعراب الفعل المضارع )الرفع-3الممنوع من الصرف -2الترخيم(-

 تطبيقات اعرابية -5العدد  -4الجزم(
 

 الكتب المنهجية
 

 شرح ابن عقيل

 
 المصادر الخارجية

 

 0جامع الدروس العربية/مصطفى الفالييني
 0شرح قطر الندى/ابن هشام االنصاري

 0فاضل السامرائي–معاني النحو 
 0النحو الوافي /عباس حسن

 
 تقديرات الفصل

المتحانات ا المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 مجهورية العراق
 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 التربية للعلوم االنسانيةالكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالميةالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 م.شيماء زيدان عبداسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 ماجستير لغة عربيةالمؤهل العلمي :
ة ديالى/كلية التربية للعلوم جامعمكان العمل  :

 االنسانية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   النداء 29/9 1

   النداء 31/9 2

   احكام تابع المنادى 20/10 3

   المنادى المضاف الى ياء المتكلم 27/10 4

   االستغا ثة 3/11 5

   الندبة 10/11 6

   الترخيم 17/11 7

   الترخيم 24/11 8

   الممنوع من الصرف 1/12 9

   الممنوع من الصرف 8/11 10

   الممنوع من الصرف 15/12 11

   اعراب الفعل المضارع 22/12 12

   الرفع 29/12 13

   النصب 5/1 14

   النصب 12/1 15

   النصب 19/1 16

 عطلة نصف السنة                                                                 

   تطبيق 17/2 17

   تطبيق  18

   تطبيق  19

   تطبيق  20

   تطبيق  21

   تطبيق  22

   تطبيق  23

   تطبيق  24

   الجزم 13/4 25

   الجزم 20/4 26

   الجزم 27/4 27

   العدد 4/5 28

   العدد 11/5 29

   تطبيقات اعرابية 18/5 30

   تطبيقات اعرابية 25/5 31

32 /    

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد :   م. شيماء زيدان عبدتوقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 التربية للعلوم االنسانيةالكلية :

 علوم القرآن والتربية االسالميةالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 ء زيدان عبدم.شيمااسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 ماجستير لغة عربيةالمؤهل العلمي :
جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم مكان العمل  :

 االنسانية

 


