
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 حسام عدنان رحيم االسم

 mo@lhlmml@iaiasahlamasuh البريد االلكتروني
 عمم الصرف اسم المادة

 االسماء + مباحث المجموع + مباحث االعالل والتصغير والنسبمباحث  مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
تعميم الطالب ميارات الصرف العربي والوقوف عمى دقائقيا في وضع االحكام 

 والقواعد الصرفية لممواد اعاله
التفاصيل االساسية 

 لممادة
 

 

 
 الكتب المنيجية

 

 الراجيعبدة  –التطبيق الصرفي  -

 الميذب في عمم التصريف دaىاشم طو شالش ودaصالح الفرطوسي -

 
 المصادر الخارجية

 

 في كتاب شرح ابن عقيلaالمادة الصرفية  -

 عبدل الراجيaدa –التطبيق الصرفي  -

- aالصرف الوافي 
 

 تقديرات الفصل
الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النيائي

 %01مثالا  - %51مثالا  %53مثال %53مثالا 
 

 معمومات اضافية
 

 

 
 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 اللغة العربيةالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

 حسام عدنان رحيماسم المحاضر الثالثي :
 ا.م.د.اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 قسم اللغة العربيةمكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

يقذيت في انتعريف باالسى  02-00/9/0215 1

 في انصرف انعربي

  

انٌاع االسًاء في انذرس  02-09/9/0215 0

 انصرفي

  

االسًاء انصحيحت ًانًعتهت  4-6/12/0215 3

 ًانفارق بينيًا

  

االسى انًقصٌر/تعريفو  11-13/12/0215 4

 ًانًاط اشتقاقو

  

اشتقاق االسى انًقصٌر  11-02/12/0215 5

 ًقٌاعذه

  

   تثنيت االسى انًقصٌر 05-02/12/0215 6

جًع االسى  1-3/11/0215 2

قصٌر+تذريب عهى يا انً

 تقذو

  

االسى انًنقٌص تعريفو  1-12/11/0215 1

 ًاحكايو

  

اشتقاق االسى انًنقٌص  15-12/11/0215 9

 انقياسي

  

احكاو انياء في االسى  6-1/10/0215 12

 انًنقٌص

  

   تثنيت االسى انًنقٌص 13-15/10/0215 11

   جًع االسى انًنقٌص 02-00/10/0215 10

انفارق بين االسى انًنقٌص  02-09/10/0215 13

 ًانًقصٌر

  

   االسى انًًذًد / تعريفو 3-5/1/0216 14

   اشتقاقو 12-10/1/0216 15

ايتحاناث انفصم انذراسي   16

 االًل

  

 عطهت نصف انسنت

ىًزة االسى انًًذًد  01-04/0/0216 12

 عياًانٌا

  

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 اللغة العربيةالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

حسام عدنان اسم المحاضر الثالثي :
 رحيم

 ا.م.د.اللقب العلمي :
 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 قسم اللغة العربيةمكان العمل  :
 



انٌاع ىًزة انًًذًد ًحكى  01/0/0216 11

 ابقاؤىا ًًصفيا ًقهبيا ًاًا  

  

   تثنيت االسى انًًذًد 6-1/3/0216 19

   جًع االسى انًًذًد 13-16/3/0216 02

ابنيت انجًٌع / يقذيت في  02-00/3/0216 01

انجًع ًانٌاعو ًانفارق بينو 

 ًبين انتثنيت

  

   انجًٌع انسانًت 02-09/3/0216 00

انجًٌع غير انسانًت ًابنيت  3-5/4/0216 03

 جًع انقهت

  

   ابنيت جًع انكثرة 12-10/4/0216 04

   ابنيت جًع انكثرة 12-01/4/0216 05

ص ابنيت جًع انكثرة ًخصائ 04-06/4/0216 06

 جًع انكثرة

  

االعالل ًاالبذال ًانقهب  6-1/5/0216 02

 تعاريف ًيفاىيى 

  

   االعالل 13-16/5/0216 01

االبذال + انقهب  02-00/5/0216 09

+انتصغير+اننسب احكاو 

 يختصرة فييا

  

اننسب + انتصغير+/ احكاو  02-09/5/0216 32

 ًقٌاعذ يختصرة فييا

  

31     

30     

 تٌقيع انعًيذ :      تٌقيع االستار : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 حسام عدنان رحيم االسم

 mo@lhlmml@iaiasahlamasuh البريد االلكتروني
 النحو والتطبيق اسم المادة

  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تدريب الطالب عمى استيعاب قواعد النحو العربي وحفظها والوقوف عمى دالالت 

 التعابير والتراكيب النحوية
التفاصيل االساسية 

 لممادة
 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 4كتاب شرح ابن عقيل عمى الفية ابن مالك ج/ -

 
 المصادر الخارجية

 

 كتاب سيبويه  -

 كتاب المقتضب لممجرد -

 كتاب شرح الكافية لمرضي االستراباذي  -

 ائيكتاب معاني النحو دaفاضل السامر  -
 

 تقديرات الفصل
الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %41مثلا  - %51مثلا  %53مثل %53مثلا 
 

 معمومات اضافية
 

( وحدات لكل صنف ، ثنتان منها نظري ، 5عدد الوحدات المقررة لممادة الدراسية )
والساعة الثالثة عممية تطبيقية تعزز باالمثمة والتطبيقات التي تعمم الطالب داللة 

 التراكيب

 
 
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 اللغة العربيةالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 حسام عدنان رحيماسم المحاضر الثالثي :
 ا.م.د.اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 قسم اللغة العربيةمكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  انُذاء ويجبحثه 02-00/9/0215 1

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  حزف حشف انُذاء 02-09/9/0215 0

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  ربثع انًُبدى وحكى اعشاثه 4-6/12/0215 3

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  ( و)هزا( أًَذاً ) 11-13/12/0215 4

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  ي ٍبء انًزكهىانًُبدى انًضبف ان 11-02/12/0215 5

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  اسًبء الصيذ انُذاء 05-02/12/0215 6

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  انُذثخ واالسزغبثخ 1-3/11/0215 2

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  انزشخَى وحكى انًشخى انًُبدى 1-12/11/0215 1

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  االخزصبص 15-12/11/0215 9

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  َعى وثئس 6-1/10/0215 12

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

 رطجَقبد عهًَخ عهي يب  حجزا وال حجزا 13-15/10/0215 11

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسيةالجامعة :
 االدابالكلية :

 اللغة العربيةالقســم :
 رابعةالالمرحلة :

حسام عدنان اسم المحاضر الثالثي :
 رحيم

 ا.م.د.اللقب العلمي :
 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 قسم اللغة العربيةمكان العمل  :
 



وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  حكى انًخصوص وثبنًذح وانزو 02-00/10/0215 10

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  انزحزٍش واالغشاء 02-09/10/0215 13

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  اسًبء االفعبل واالصواد 3-5/1/0216 14

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  يب ٍُصشف ويب ال ٍُصشف 12-10/1/0216 15

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ عهي يب  عهم انًُع يٍ انصشف  16

وسد يٍ يفشداد ششح 

 اثٍ عقَم

 

 عطهخ َص انسُخ

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  حكى يب َبثذ فَه عهخ واحذح 01-04/0/0216 12

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  احذى انعهزٍَانصشف نضوال  01/0/0216 11

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  اعشاة انفعم انًضبسع 6-1/3/0216 19

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  َصت انفعم انًضبسع 13-16/3/0216 02

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  احكبو َصجه ة)أٌ( انًضًشح 02-00/3/0216 01

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  حزف فبء انجضاء 02-09/3/0216 00

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  عوايم جضو انفعم انًضبسع 3-5/4/0216 03

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

ادواد انجضو انزٌ رجضو فعال  12-10/4/0216 04

 واحذا

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ 

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 



 عقَم

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  ادواد انجضو انزٌ رجضو فعهٍَ 12-01/4/0216 05

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  حكى )ارٌ( ويب رفعهه ثبنفعم 04-06/4/0216 06

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  فصم فٌ )نو( 6-1/5/0216 02

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  انعذد واحكبيه 13-16/5/0216 01

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  اشزقبق اسى انفبعم يٍ انعذد 02-00/5/0216 09

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  انًشكت انعذد انًضبف 02-09/5/0216 32

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

رطجَقبد عهًَخ رذسٍجَخ  كُبٍبد انعذد )كى / كبً / كزا(  31

عهي يجبحث انًبدح 

انعهًَخ فٌ ششح اثٍ 

 عقَم

 

30     

 روقَع انعًَذ :      روقَع االسزبر : 

 

 

 

 


