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 أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي  االسم
 Baker2251@yaho0.com البريد االلكتروني

 النحو  اسم المادة

الكالم وما يتألف منه ، المعرب والمبني ، النكرة والمعرفة ، العمم ، اسم اإلشارة ، الموصول  مقرر الفصل
 ، المبتدأ والخبر .، المعرف بإل 

أهداف المادة  
 العامة
 

 تعرٌف الطالب بقواعد اللغة العربٌة .

التفاصيل 
 األساسية لممادة

 

أقسام الكالم ، عالمات االسم والفعلل ، سلبب بنلاال االسلم ، األسلماال السلتة ، المجنل  ،  مل  
، الضللمير المللركر ،  ملل  الم،نللث ، المعتللل مللن األسللماال واألفعللال ، الممنللو  مللن الصللرف 

ومعنللا، ، أقسللام العمللم ، االسللم الموصللول ، شللروا ال ممللة الواقعللة صللمة ، أقسللام المبتللدأ ، 
 تقديم الخبر وتأخير، .  

شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن  مالك لقاضً القضاة بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل  الكتب المنه ية
 هــ .967العقٌلً الهمدانً المصري المتوفى سنة/

 
 در الخار يةالمصا

 
 هــ .967أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك البن هشام األنصاري المتوفى سنة/

 تقديرات الفصل

الفصل 
الدراسي األول 

 والجاني
 المختبر

االمتحانات 
اليومية لمفصل 
 األول والجاني

االمتحان  المشرو 
 النهائي

 %02  %02 لللللللل 02%
  معمومات إضافية

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 
 
 

 ديال  امعة  ال امعة :
 لعموم االسالميةاكمية الكمية : 
 العقيدة والفكر االسالميالقسللم : 
 االول المرحمة : 

 أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي: االسم 
 مساعد استار المقب العممي : 
 دكتورا،الم،هل العممي : 
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 س ألسبوعي دول الدرو 
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   انكالو ويا يتأنف ينو  2/11/2112 1

   عالياث األسًاء  9/11/2112 2

   عالياث االفعال 16/11/2112 3

   أنىاع انفعم 23/11/2112 4

   انًعزب وانًبني 31/11/2112 5

   اسباب انبناء 6/11/2112 6

   أنىاع اإلعزاب  13/11/2112 2

   األسًاء انستت  21/11/2112 8

   انًثنى وانًهحق بو  22/11/2112 9

   جًع انًذكز انسانى  4/12/2112 11

   انًًنىع ين انصزف  11/12/2112 11

   انًعتم ين األسًاء واألفعال  18/12/2112 12

   اننكزة وانًعزفت  25/12/2112 13

   انضًيز ويعناه  2/1/2118 14

   يىاضع فصم انضًيز ووصهو  8/1/2118 15

   انعهى  15/1/2118 16

   انقسايو إنى ينقىل ويزتجم  22/1/2118 12

18 
انقسامه إل  عمم  نس وعمم  24/1/2118

 شخص
  

 عطلة نصف السنة
   اسى اإلشارة 19/2/2118 19

   االسى انًىصىل  26/2/2118 21

   ساو انًىصىل أق 5/3/2118 21

   شزوط انجًهت انىاقعت صهت  12/3/2118 22

   انكالو عهى حذف انعائذ  19/3/2118 23

   انًعزف بإل  26/3/2118 24

   انًعاني انتي يزد نها  2/4/2118 25

   انًبتذأ وانخبز  11/4/2118 26

   أقساو انًبتذأ  16/4/2118 22

افع انًبتذأ اختالف انعهًاء في ر 23/4/2118 28

 وانخبز
  

   حكى وقىع اننكزة يبتذأ  31/4/2118 29

   يىاضع تأخيز انخبز وتقذيًو  2/5/2118 31

   حذف انًبتذأ أو انخبز  14/5/2118 31

   تعذد انخبز  21/5/2118 32
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   أفعال المقاربة         28/5/2118 33

   نشاط صفي          34

   امتحانات فصل الثانً   35

   يزاجعت عايت  36

 

        

 (CDمالحظة / يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص )     

 
 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 
 

                       
 كي : أ.م.د. بكر رحمن حميد األرّ االسم و المقب العممي                      

                      
             

 


