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 مظر محمود يحيى  االسم
 drmoder9@gmail.com البريد االلكتروني

 نحو وصرف اسم المادة
  مقرر الفصل

أىداف المادة  
 العامة
 

معرفة قواعد المغة العربية وتمكين الطمبة من النطق والقراءة الصحيحة ومعرفة 
 أىداف فقو المغة وموضوعاتيا وليجاتيا 

التفاصيل 
 دةاألساسية لمما

 

حروف الجر واإلضافة وإعمال المصدر واسمه وإعمال اسم الفاعل وإعمال اسم 
وافعوول ال فضووال وال والووع واللعووي وال و اوود  بالمفعووول والصووفة الم وولتة وال عجوو

 والعطف واللدل 

 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك الكتب المنيجية

 
 المصادر الخارجية

 

والكتب  ري والنحو الوافي لعباس حسنشرح شذور الذىب البن ىشام األنصا
 النحوية الموجودة عمى المكتبة الشاممة

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والثاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والثاني

االمتحان  المشروع
 النيائي

 04 ـ ـ ـ 04
  معمومات إضافية

 
 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 جامعة ديالى الجامعة :
 كمية العموم االسالميةالكمية : 
 الشريعة القســم : 
  الثالثةالمرحمة :

 مظر محمود يحيى : االسم 
 مدرسالمقب العممي : 
  دكتوراهالمؤىل العممي :
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 جدول الدروس ألسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية يخالتار األسلوع

   حروف الجر 7112/ 11/ 6 1

   حروف الجر 7112/ 13/11 7

   حروف الجر 7112/ 21/11 3

   حروف الجر  11/7112/ 22 4

   اإلضافة  7112/ 11/ 3 5

   اإلضافة  7112/ 11/11 6

   اإلضافة  7112/ 12/11 2

   اإلضافة  7112/ 74/11 8

   إعمال المصدر  7112/ 17/ 1 9

   إعمال المصدر 7112/ 17/ 8 11

   إعمال اسم الفاعل  7112/ 17/ 15 11

   إعمال اسم الفاعل 7112/ 17/ 77 17

   إعمال اسم المفعول  7112/ 17/ 79 13

   إعمال اسم المفعول  7118/ 5/1 14

   الصفة المشبية  7118/ 17/1 15

   الصفة المشبية  7118/ 1/ 19 16

   التعجب  7118/ 1/ 76 12

   التعجب 7118/ 7/ 7 18

 عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة
   التعجب  7118/ 18/7 19

   التعجب 7118/ 7/ 75 71

   النعت 7118/ 3/3 71

   النعت 7112/ 11/3 77

   النعت 7118/ 12/3 73

   النعت 7118/ 3/ 74 74

   افعل التفضيل  7118/ 3/ 31 75

   النعت 7118/ 2/4 76

   النعت 7118/ 4/ 14 72
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   النعت 7118/ 4/ 71 78

   التوكيد 7118/ 4/ 22 79

   التوكيد 7118/ 5/5 31

   التوكيد 7118/ 17/5 31

   العطف 7118/ 5/ 19 37

   العطف 7118/ 5/ 76 33

   العطف  7118/ 7/5 34

   البدل  9/5/7118 35

   البدل 16/5/7118 36

 

        

 (CDمالحظة / ا م  سلام لسخة ورقاة ولسخة على قرص )     

 
  ا ران حسن  عاول م معلا خدمة للعلم

 
 

                       
 االسم و المقب العممي                      
 مظر محمود يحيى ) مدرس(                      

             
  ِ 
 


