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 جامعة المعقل األهلٌة اسم الجامعة:
 االدابكلٌة  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اللغة االنكلٌزٌةقسم  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانٌة المرحلة: 
 حسٌن فالح نجم اسم المحاضر الثالثي 
 ورمدرس دكت اللقب العلمي 
 دكتوراة المؤهل العلمي: 
  جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 حسٌن فالح نجم العبدهللا االسم

 hussein.najam@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 اللغة العربٌة اسم المادة
  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

االدبٌة و اختٌار اللفظ الصحٌح و التركٌب الواضح , و الحصول على تمكٌن الطلبة من اكتساب المهارات اللغوٌة و 
 مهارات فً االمالء و االعراب و النطق الصحٌح , و رفع مستواهم الفكري و الثقافً و الجمالً .

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 
 

 
 الكتب المنهجية

 
 اللغة العربٌة لغٌر اقسام االختصاص

 
 المصادر الخارجية

 

 0791بغداد  –فاضل الساقً  –لفاعل بٌن االسمٌة و الفعلٌة اسم ا

 0790النجف  –هاشم طه شالش  –اوزان الفعل و معانٌها 
 0791القاهرة  –تحقٌق دمحم محً الدٌن  –شرح ابن عقٌل 

 0792دار المعارف  –د. شوقً ضٌف  –العصر العباسً الثانً 

 
 تقديرات الفصل

 

     

     

 
 معلومات أضافية

 

     

 



 

 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل األهلٌة اسم الجامعة:
 كلٌة االداب اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسم اللغة االنكلٌزٌة اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانٌة المرحلة: 
 حسٌن فالح نجم اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس دكتور اللقب العلمي 
 دكتوراة المؤهل العلمي: 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

   تطبٌقات على ما درس فً المرحلة االولى  1

   كتابة االف اللٌنة و التاء المفتوحة و المربوطة  2

   اسلوب الشرط  3

فاا  المتادٌة لمفاولٌ  او اكرراال  4    

   اسناد االفاا  الناقصة الى الضمائر  5

اب  الماتز –النصوص االدبٌة / شار الطبٌاة   6    

ابو نواس –شار الطرد   7    

عبدالمحس  الكاظمً –الشار السٌاسً   8    

بدٌع الزما  –المقامه   9    

مً زٌادة –الرسائ    11    

لفص  االو امتحا  ا  11    

   المشتقات / المصادر  12

   اسم الفاع    13

   اسم المفاو   14

   الصفة المشبهة  15

   المقصور و المنقوص و الممدود  16

نص قرانً –نصوص ادبٌة   17    

   خطبة الرسو  باد فتح مكه  18

   امتحا  الفص  الرانً  19

يالبحتر -قصٌدة م  الشار التارٌخً  21    

ابو الاالء الماري –الشار الفلسلفً   21    

الاباس ب  االحنف –الشار الوجدانً   22    



   مهارات اتصالٌة اللغة / كتابة البحث  23

   مهارات كتابة طلب الوظٌفة او االجازة  24

   مهارات كتابة السٌرة الذاتٌة و الالمٌة  25

   كتابة التقرٌر و البحث الالمً  26

   قراءة كتاب و تلخٌص مضمونه  27

   التورٌق و اهمٌته فً البحث االدبً  28

   مراجاة عامة لما تقدم  29

   امتحا  نهاٌة السنة  31

 


