
 

 

     جدول الدروس االسبوعي
 

 اسعد جواد كاظم رميث الزبيدي االسم
 Email: asadj.alzubaidy@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 
 مادة النحو العربي اسم المادة

 في الثالثة المنصوباتفي المرحلة الثانية المرفوعات و  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 اطالع الطلبة على مادة النحو العربي وكيفية توظيف اللغة في فهم الكتاب والسنة

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

المرفوعات )كالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وكل مرفوع في اللغة( , 
 وكل منصوب في اللغة(والمنصوبات)كالمفاعيل واالستثناء والحال والتمييز 

 
 الكتب المنهجية

 

 المختصر في علمي النحو والصرف

 
 المصادر الخارجية

 

شرح ابن عقيل في اربعة اجزاء, وابن هشام في قطر الندى , والفية ابن الناظم ويزاد   
 على ذلك مواقع اللغة العربية في مواقع االنترنيت

 
 تقديرات الفصل

الفصل امتحانات 
 الدراسي

 ولاال 

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

15     15       10     10  
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة

 ةكلية :التربي
 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 الثانية والثالثةالمرحلة : 

 ماسعد جواد كاظ المحاضر الثالثي :اسم 
  مدرس دكتوراللقب العلمي : 

 الدكتوراهالمؤهل العلمي :  
 جامعة الكوفة,كلية التربية ن العمل  :مكا
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 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

سم ثم تعداد االسماء  مقدمة عامة عن تقسيمات اال  1
 المرفوعة

 الفصل األول

 الفصل األول شرح الفاعل   2

 الفصل األول شرح نائب الفاعل   3

 الفصل األول حالت الماضي والمضارع عند حذف فاعلهما                   4

 الفصل األول المبتدأ والخبر  5

 الفصل األول حاالت تقديم الخبر على المبتدأ  6

 الفصل األول انواع الخبر                         7

 الفصل األول كان واخواتها  8

 الفصل األول رفع اسم كان  9

 الفصل األول ان واخواتها   10

 الفصل األول رفع خبر ان  11

 الفصل األول ظن واخواتها  12

 الفصل األول ما تطلب مفعوال واحدا  13

 الفصل األول ما تطلب مفعولين  14

 الفصل األول ال النافية للجنس  15

 الفصل الثاني شرح عام عن المنصوبات  16

 الفصل الثاني المفعول به  17

 الفصل الثاني المفعول معه   18

 الفصل الثاني المفعول الجله  19

 الفصل الثاني المفعول فيه  20

 الفصل الثاني المفعول المطلق  21

 فصل الثانيال المنادى   22

 الفصل الثاني اعراب اقسام المنادى  23

 الفصل الثاني الحال   24

 الفصل الثاني انواعه  25

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 كلية :التربية

 

 

 

 

 

 علوم القران والترية االسالمية القســم :
 الثانية والثالثة المرحلة : 

 اسعد جواد كاظملمحاضر الثالثي : ااسم 
 مدرس دكتوراللقب العلمي :  

 الدكتوراةالمؤهل العلمي :  
 جامعة الكوفة كلية التربيةمكان العمل  :

 



 الفصل الثاني التمييز                              26

 الفصل الثاني انواع او اقسام التمييز  27

 الفصل الثاني االستثناء  28

 الفصل الثاني انواعه  29

 الفصل الثاني ب ما بعد االاعرا  30

 
 
 

 :رئيس لقسمتوقيع مصادقة و                                                      : األستاذتوقيع 

     
 أ.م.د. كواكب باقر الفاضلي                                                                                                                                 

 20        -     20العام الدراسي      

 

 


