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 ديالى  أسم الجامعة: 

 للعلوم اإلنسانيةالتربية  أسم الكلية: 

 اللغة العربية أسم القسم:

 خالد احمد هواسأسم المحاضر: 

 أستاذ مساعداللقب العلمي: 

 الدكتوراهالمؤهل العلمي: 

للعلوم جامعة ديالى / كلية التربية مكان العمل: 

 اإلنسانية

 جمهورية العراق 
 الي و البحث العلميوزارة التعليم الع

 التقويم العلمي  اإلشرافجهاز  

 

 ((السنوية الخطة التدريسية  استمارة)) 

 التدريسي: اسم بحر خالد احمد هواس      

dr.khalid_hawass@yahoo.com  البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: النحو

 :مقررالفصل النحو

ليم في دراسة اللغة العربية ،وهو المنهج االستقرائي الوصفي الذي جعل الطالب قادرا على ان يتعرف على المنهج الس
ويتعرف على قواعد الكالم العربي ألن النحو معيار الكالم به يعرف فصيح الكالم من سار عليه علماؤنا القدامى ،

 ملحونه ،حتى يتمكن من فهم كالم هللا وكالم رسوله عليه الصالة والسالم.
 ة:الماد أهداف

الشروح شرح ابن  بالنحو العربي وسبب وضعه وأهم الكتب النحوية  السيما شروح ألفية ابن مالك وأهم هذه تعريفال
واألمر ،  والكالم وما يتالف منه ثم عالمات االسم ،وعالمات الفعل وعالمات كل من الفعل الماضي والمضارععقيل، 

ثم بناء ل ،ثم االسماء المبنية،والمعرب من االسماء،ثم المعرب والمبني من االسماء ،ثم المبني والمعرب من االفعا
مع المؤنث الحروف،ثم عالمات االعراب األصلية والفرعية،ثم االسماء الستة،ثم المثنى،ثم جمع المذكر السالم ،ثم ج

قسام ثم أعالمات االعراب الفرعية في االفعال ،االمثلة الخمسة ،ثم اعراب المعتل،ثم النكرة والمعرفة ، السالم ،ثم
م االبتداء ، ، ث ،والمعرف باالضافة ،والعلم ،واسم االشارة ،واالسم الموصول ،ثم المعرف بألالمعرفة األخرى كالضمير

.، وحذف المبتدأ والخبر، وكان وأخواتها، وأفعال المقاربة ثم الخبر وأنواعه  

 ةاألساسيالتفاصيل 

 ة:للماد

هررر، ، تحقير  ح محمررد محيرري الرردين عبررد 769ن عبرد هللا بررن عقيررل  تشررح ابررن عقيررل علررى ألفيرة ابررن مالررك ، بهرراء الرردي
 الحميد ، مطبعة منير ، بغداد،  د.ت، . 

 ة:الكتب المنهجي

 هـ( ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين عبد هللا بن عقيل )ت

دين عبد الحميد ، دار ي اليهر، ، تحقي  ح مح761ن هشام األنصاري  تأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك اب
.الفكر   

 1هـ(، مطبعة السعادة ، مصر ، ط900شرح األشموني على ألفية ابن مالك ، علي بن محمد األشموني )ت

 تبيرو –هـ( ، تصحيح وعناية : محمد بن سليم اللبابيدي ، لبنان 686شرح ألفية ابن مالك ، ابن الناظم )ت

 هـ( ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر.905شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد هللا األزهري )ت

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

40%   20%  20%   

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – األسبوعيجدول الدروس        

 

د: أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العمي                                     أ.م.د. خالد أحمد هواس:األستاذتوقيع                    

 ديالى  أسم الجامعة: 

 للعلوم اإلنسانية التربية  الكلية: أسم 

 اللغة العربية أسم القسم:

 م. د. خالد أحمد هواس أ.أسم المحاضر:

 أستاذ مساعداللقب العلمي: 

 الدكتوراهالمؤهل العلمي: 

/ كلية التربية للعلوم  جامعة ديالى مكان العمل: 

 اإلنسانية
 

 جمهورية العراق           
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلمي  اإلشرافجهاز  

 المالحظات
المادة 

 ةيلالعم
ةالمادة النظري ع التاريخ 

و
سب

أل
 ا

ألفية ابن  التعريف بالنحو العربي وسبب وضعه وأهم الكتب النحوية  السيما شروح  
هم هذه الشروح شرح ابن عقيلمالك وأ  

1\12\2014  
 األول

2014\12\8 الكالم وما يتالف منه ثم عالمات االسم    
 

2014\12\15 عالمات الفعل     

2014\12\22 عالمات كل من الفعل الماضي والمضارع واألمر    
 

2014\12\29 المعرب والمبني من االسماء    
 

5201\1\5 المبني والمعرب من االفعال    
 

 األسماء المبنية  
12/1 /2015  

 

19/1/2015 المعرب من األسماء     

26/2/2015 بناء الحروف     

    عطلة نصف السنة  

16/2/2015 المثنى     

23/2/2015 جمع المذكر السالم    
 

30/2/2015 عالمات اإلعراب الفرعية في األفعال    
 

6/3/2015 األمثلة الخمسة     

لإعراب المعت    

 المعرفة والنكرة
6/3/2015  

 

 المعرفة والنكرة  

 المعرفة والنكرة

 

 المعرفة والنكرة

 

7/3/2015  

 
13/3/2015  

 
15/3/2015  

 

20/3/2015 أقسام المعرفة األخرى كالضمير     
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 ديالى  أسم الجامعة: 

 للعلوم اإلنسانيةأسم الكلية:  التربية 

 أسم القسم: اللغة العربية

 م.د.خالد أحمد هواسأسم المحاضر: 

 مدرساللقب العلمي: 

 الدكتوراهالمؤهل العلمي: 

للعلوم جامعة ديالى / كلية التربية مكان العمل: 

 اإلنسانية

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلمي  اإلشرافجهاز  

 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

 

 

 جاسم محمد الخفاجي أ.م.د. نصيفتوقيع العميد:                        أ.م.د. خالد أحمد هواستوقيع األستاذ:

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات ع التاريخ 
و
سب

أل
 ا

رأقسام المعرفة األخرى كالضمي    27\3\2015  
 

2015\3\28 العلم    
 

2015\4\4 العلم     

2015\4\5 اسم االشارة    
 

2015\4\11 اسم االشارة    
 

2015\4\12 اسم االشارة    
 

2015\4\18 اسم الموصول    
 

2015\4\19   اسم الموصول    
 

2015\4\25 اسم الموصول    
 

2015\4\26 اسم الموصول    
  

1520\5\1 المعرف بأل    
 

2015\5\2 المعرف بأل    
 

2015\5\3 المعرف بأل    
 

2015\5\8 المعرف باالضافة    
 

2015\5\9 المبتدأ    
 

 المبتدأ  

 

 الخبر

 كان وأخواتها

10\5\2015  

 

15\5\2015  

16\5\2015  

 


