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 اللغة العربٌة اسم المادة
  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

الدبٌة و اختٌار اللفظ الصحٌح و التركٌب الواضح , و الحصول على تمكٌن الطلبة من اكتساب المهارات اللغوٌة و ا
 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

 

 النحو ) ا.د. عبدالحمٌد السٌد طلب(تهذٌب 
 مهارات االتصال فً اللغة العربٌة ) ا.د. اٌاد عبدالمجٌد ابراهٌم (

 العصر العباسً الثانً ) د. شوقً ضٌف (

 
 تقديرات الفصل

 

     

     

 
 معلومات أضافية

 

     

 
 



 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل األهلٌة اسم الجامعة:
 االدابكلٌة  اسم الكلية: العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 اللغة االنكلٌزٌةقسم  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى 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 

 الفصل االول

   عالمات االعراب  1

   كتابة الهمزة االبتدائية  2

   قواعد كتابة الهمزة المتوسطة و المتطرفة  3

   الضاد و الظاء  4

   االلف الممدودة و االلف المقصورة  5

   الجملة االسمية  6

   كان و اخواتها  7

   أن و اخواتها  8

   مواضيع فتح الهمزة  9

   تحليل النص القراني  11

   الشعر االسالمي )البردة(  11

   كتابة السيرة الذاتية  12

   مهارات كتابة طلب الوظيفة  13

   مراجعة عامة   14

   امتحان الفصل االول  15

الثاني فصلال  

مضارعالفعل ال  16    

   نصب و جزم الفعل المضارع  17

   الفاعل  18

   نائب الفاعل  19

   العدد  21



   صياغة العدد على وزن فاعل و اعرابه  21

   الشعر العباسي ) مظاهر تطور االدب العباسي(  22

   ابو تمام  23

   العصر الحديث ) تعريفه و سماته(  24

ه و مراحل تطور تجربته(بدر شاكر السياب ) حيات  25    

   قصيدة غريب على الخليج  26

   تحليل القصيدة  27

   امتحان الفصل الثاني  28

   مراجعة عامة لما تقدم  29

   امتحان نهاية السنة  31

 


