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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 سندس محمد عباس  االسم 

 Sm@yahoo.com  البريد االلكتروني 

 عربي  اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 

, بيان اهمية اللغة في العمل القانوني والقضائي , اجادة اللغة العربية والكتابة باللغة السليمة  المادة  أهداف
تنمية مهارات , اهمية الصياغة اللغوية عند تشريع القوانين وشروط صياغة النص التشريعي 

 لقانونية الصياغة القانونية وكيفية توظيف المصطلحات ا

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

 العالقة بين اللغة العربية والقانون , اسس قواعد النحو واالعراب 

  الكتب المنهجية 

حروف  – 3عباس حسن , النحو الوافي  – 2راغب االصفهاني , مفردات الفاظ القران  -1 المصادر الخارجية 
 يوسف نمر ذياب , االضافة واالساليب اللغوية 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي  الفصل الدراسي األول
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

22% 22% 12% 02% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 اهمية اللغة العربية  21/9/2212 1

  %6 المحامي واللغة  22/9/2212 2

  %12 التعريف وانواعه  0/12/2212 3

  %10 المحامي والتعريف المصطلحي  12/12/2212 2

قدم المصطلح القانوني وشيوعه في  19/12/2212 0
 اللغة العربية 

12%  

  %22 لغة القانون واللغة القانونية  26/12/2212 6

  %20 تاريخ االدب العربي 2/11/2212 7

  %29 عصور االدب العربي 9/11/2212 2

االدب في العصر الجاهلي واالسالمي  16/11/2212 9
 والعباسي 

33%  

  %36 العادات االجتماعية من خالل االدب 23/11/2212 12

  %39 الحياة الدينينة من خالل االدب  32/11/2212 11

  %22 عالمات االعراب االصلية  7/12/2212 12

  %20 عالمات االعراب الفرعية  12/12/2212 13

  %27 من اضابير القضاء  21/12/2212 12

  %02 فروق لغوية  22/12/2212 10

مهمة الشعر في الثقافة العربية  2/1/2210 16
 الموروثة

02%  

 عطلة نصف السنة 

  %00 اللغة العربية في التشريعات القانونية  12/1/2210 17

  %02 االخطار التي تواجه اللغة  20/1/2212 12

  %61 اخطاء لغوية شائعة  1/2/2212 19

  %62 حقوق االنسان في القران الكريم  2/2/2210 22

  %67 ( ع)حقوق االنسان عن االمام علي  10/2/2210 21

  %72 نهج البالغة  22/2/2210 22

  %73 الطعون القدمة في نهج البالغة  1/3/2210 23

  %76 رد الطعون عن نهج البالغة  2/3/2210 22

  %79 جمع المذكر السالم  10/3/2210 20

  %22 الملحق بجمع المذكر السالم  22/3/2210 26

  %20 جمع المؤنث السالم  29/3/2210 27

  %92 الملحق بجمع المؤنث السالم  0/2/2210 22

  %92 المثنى  12/2/2210 29

  %92 الملحق بالمثنى  19/2/2210 32

  %97 اساليب البالغة  26/2/2210 31

  %122 همزة القطع وهمزة الوصل  2/6/2212 32

 

 :توقيع العميد                                                                         :              األستاذتوقيع     
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Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 
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Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 
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