
جدول الدروس االسبوعي

ابتسام ثابت محمد.داالسم
Bsm_2001_222@yahoo.comالبريد االلكتروني

فقه اللغةاسم المادة
/مقرر الفصل

معرفة فقه اللغة العربية،والتفريق بينه وبين علم اللغة،واإللمام بالظواهر المادةأهداف
.كريمةاللغوية التي تفردت بها لغتنا ال

في المعجم وعند فقه اللغةاللغة،نظريات اللغة،تعريفتعريفللمادةاألساسيةالتفاصيل 
،اللغة العربية من اللغات السامية،الظواهر اللغوية االصطالحيين

هج االشتقاق،الفصحى والعامية،المنا/فالتراد:اإلعراب،المشترك،التضاد:
.اللغوية

الكتب المنهجية
.بية وخصائصهافقه اللغة العر

المصادر الخارجية
فقه .علي عبد الواحد:فقه اللغة وسر العربية،للثعالبي،فقه اللغة

.ابن جني:الخصائص.محمد المبارك:فقه اللغة .كاصد الزيدي.د:اللغة

ل صل األوالف
الدراسي

الفصل الثاني 
الدراسي

االمتحانات 
اليومية

االمتحان النهائيالبحث

تقديرات الفصل
٥٠%٥%٥%٢٠%٢٠%

إضافيةمعلومات 
تكليف الطالبات ببحوث يسيرة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
مسائي/الرابعة:المرحلة 

ابتسام ثابت محمد.د:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم اللغة العربیة:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

تعریفھا/اللغةاألولتشرین٤و١٣
وظیفة اللغة١١/١٠و٢١٠
نظریات من نظریات نشأة اللغة١٨/١٠٣و٣١٧
تكملة النظریات٢٥/١٠و٤٢٤
لغویا)علم اللغة(و)فقھ اللغة(٥٣١/١٠
فقھ اللغة وعلم اللغة في االصطالح٨/١١و٦٧
الفوارق بینھما١٥/١١و٧١٤
فقھ اللغة في الكتب القدیمة٢٢/١١و٨٢١
الصاحبي في فقھ اللغة٢٩/١١و٩٢٨

العربیةفقھ اللغة وسر كانون األول٦و١٠٥
التشابھ واالختالف بین الكتابین١٣/١٢و١١١٢
الخصائص البن جني٢٠/١٢و١٢١٩
المزھر للسیوطي١٣٢٦/١٢
فقھ اللغة في أوائل الكتب الحدیثةكانون الثاني١٤٢
رواده/المنھج الوصفي االستقرائي١٥٩/١
المنھج الوصفي والنحو العربي١٦١٠/١

صف السنةعطلة ن
السامیة وكیف تنبذة عن اللغا١٧٦/٢

انحدرت منھا
خصائص اللغات السامیة  ١٨٧/٢
انحدار اللغة العربیة من اللغة ١٩٨/٢

السامیة االم
اللھجات العربیة القدیمة ٢٢/٢و٢٠٢١
البائدة ةالمربی٢١٢٩/٢
العربیة الباقیة٢٢٧/٣
عرابظاھرة اإل٢٣١٥/٣
مؤیدیھ ومنكریھ/الترادف٢٤٢٢/٣
مؤیدیھ ومنكریھ/المشترك اللفظي٢٥٢٩/٣
مؤیدیھ ومنكریھ/التضاد٣/٤و٢٦٢
االشتقاق١٠/٤و٢٧٩
أنواع االشتقاق١٧/٤و ٢٨١٦
النحت وأنواعھ٢٤/٤و ٢٩٢٣
التعریب ووجود كلمات معربة في ٣٠٣٠/٤

القرآن الكریم
مشكالت التعریب في العصر الحدیث٣١٧/٥
الخط العربي وأضرار الدعوة إلى ٣٢١٤/٥

الالتینیة
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 
اللغة العربیة:لقســم اسم ا

مسائي/الرابعة:المرحلة 
ابتسام ثابت محمد.د:اسم المحاضر الثالثي 

أستاذ مساعد:اللقب العلمي 
الدكتوراه:المؤھل العلمي 

قسم اللغة العربیة:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Ibtisam THbit
E_mail  bsm  _2001_222@yahoo.com
Title Philology   _4th evening
Course Coordinator

Course Description Type here course description

Textbook
Philology  language

References Philology  language:dr.kassed  ali abdalwahed   mohamad
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (20%) (5%) (5%) 20% (50%)

General Notes _

University:Baghdad
College:Eduction  for  girls
Department:Arabic   language
Stage:fourth   evening
Lecturer name:Dr.ibtisam
thabit
Academic Status:Assistant
phD
Qualification:
Place of work:Arabic  language

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3and4/10 Language    her
2 10 and11/10 The function of language
3 17 and18/10 3of theories of language
4 24 and25/10 Supplement of
5 31/10 Philology and linguistics For language
6 7and8/11 Philology and linguistics

for the tirminologe
7 14 and15/11 Differences between

them
8 21 and22/11 Philology in old books
9 28 and29/11 Alsahabay in the

philology of taalbe
10 5 and6/12 Philology and walk arab

ibn faris
11 12 and13/12 Similarities and

differences between the
two boooks

12 19 and20/12 Properties for ibn  gni
13 26/12 Flowered for the

resettlement
14 2/1 Philology in modern

books
15 9/1 Descriptive approach

inductive /patrons
16 10/1 Descriptive approach

and as the arab
Half-year Break

17 6/2 About the semitic
languages and how they

descended
18 7/2 Characteristics of the Semitic  languages
19 8/2 Decline of the Arabic

language high mother
20 21/2 Ancient Arabic dialects

University:Baghdad
College:Eduction   for  girls
Department:Arabicc   language
Stage:4th  evening
Lecturer name:Dr,ibtisam
Academic Status:phD
Qualification:Assistant
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



21 29/2 Arab  extict
22 7/3 Remening    arab
23 15/3 To   express
24 22/3 Synonymy/qaulal  and

mukerah
25 29/3 Join verbal
26 2 and3/4 contrast
27 9 and10/4 derivation
28 16 and17/4   Typeses   of
29 23 and24/4 Sculpture and types  of
30 30/4 Localization and the

presence of words
expressed in the quran

31 7/5 Problems in the
localition alasralhaddat

32 14/5 Calligraphy and damage
to call latin

Instructor Signature: Dean Signature:



األسبوعيجدول الدروس 

ابتسام ثابت محمد.داالسم
Bsm_2001_222@yahoo.comالبريد االلكتروني

النحو العربياسم المادة
مقرر الفصل

.بقواعد اللغة العربية ،والتعرف على المدارس النحوية وعلماء كل مدرسة،اإللمام والمعرفةالمادةأهداف

االختالف العلمي في المصطلحات عند كل مدرسة،ومشكالت النحو،ومحاوالت التيسير،ثم التطبيق للمادةسيةاألساالتفاصيل 
.في موضوعات محددة من شرح ابن عقيل

الكتب المنهجية
.النحو العربي مذاهبه وتيسيره

.الجزء الرابع/شرح ابن عقيل

المصادر الخارجية
المفصل البن يعيش،شرح شذور األصول في النحو البن السراج،شرح 

.الذهب،شرح األلفية البن الناظم

الفصل الدراسي
األول

فصل الدراسي ال
الثاني

االمتحانات 
اليومية

االمتحان النهائيبحوث

تقديرات الفصل
٥٠%٥%٥%٢٠%٢٠%

إضافيةمعلومات 
.لمحاضرةيمكن إجراء اختبارات إمالئية أو حفظ شواهد قرآنية وربطها بموضوع ا

جمھوریة العراق
ارة التعلیم العالي والبحث العلميوز

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
صباحي/الرابعة:المرحلة 

الدكتورة ابتسام ثابت محمد:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

تدریسیة:المؤھل العلمي 
قسم اللغة العربیة/كلیة التربیة للبنات:مل  مكان الع



جدول الدروس 
األسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةةالعلمیالمادةالتاریخاأل

.وفوائده,التعریف بالنحو العربيألولتشرین ا٤و١٣
نشأة النحوتشرین األول١١و٢١٠
أصول النحواألولتشرین١٨و٣١٧
كوفیینالخالف بین البصریین وال١ت٢٥و٤٢٤

للفصل األولاالمتحان األول١ت٥٣١
المذاھب النحویةتشرین الثاني٨و٦٧
المذھب البصري ومشاھیرهالثانيتشرین١٥و٧١٤

المذھب الكوفي ومشاھیره٢ت٢٢و٨٢١
المذھب البغدادي ومشاھیره٢ت٢٩و٩٢٨

المذھب المصري ومشاھیرهكانون األول٦و١٠٥
استنتاجات الطالباتمراجعة المذاھب النحویة١ك١٣و١١١٢
النحو العربيابن ھشام المصري  و١ك٢٠و١٢١٩
االمتحان الثاني للفصل األول١ك١٣٢٦
المذھب األندلسيكانون الثاني١٤٢
تأثر النحو األندلسي٢ك١٥٧
أبو حیان األندلسي٢ك١٦٨

شباط١----------- ٢ك١٤عطلة نصف السنة
مشكالت النحوشباط١٧٦
تیسیر النحو عند القدامىشباط١٨٧
تیسیر النحو عند المحدثینشباط١٩٨

إعادة محاوالت التیسیر ونتائجھاشباط٢٢و٢٠٢١
نداءال/تطبیقات نحویةشباط٢١٢٩
تعریف النداء،استعماالتھ،أقسامھآذار٢٢٧
ھذه ساعات تعویضیة ھ،وحكم تابعكم المنادىحآذار٢٣١٥
إعراب المرخم وتلخیص الموضوعآذار٢٤٢٢
االمتحان األول للفصل الثانيآذار٢٥٢٩
الفعل المضارعنیسان٣و٢٦٢
رفع الفعل المضارعنیسان١٠و٢٧٩
جزم الفعل المضارعنیسان١٧و٢٨١٦
ني للفصل الثانياالمتحان الثانیسان٢٤و٢٩٢٣
الممنوع من الصرفنیسان٣٠٣٠
تكملة الممنوع من الصرف مایس٣١٧
مراجعة عامة ومناقشاتمایس٣٢١٤

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:اسم القســم 
صباحي/الرابع:المرحلة 

ابتسام ثابت محمد.د:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

تدریسیة:المؤھل العلمي 
قسم اللغة العربیة:مكان العمل  



Course Weekly Outline
Course Instructor Dr.Ibtisam thabit mohamed
E_mail Bsm_2001_222@yahoo.com
Title Arabic grammar
Course Coordinator

Course Objective Familiarity with and knowledge of the rules of the Arabic language and get
to know the grammar schools and scholars of every school

Course Description Defined as, grammar schools, as assets, some scholars of the two
schools, to facilitate as between ancient and modern applications.

Textbook
As and doctrine, and to explain Ibn 'Aqeel c 4

References In assets as of Ibn Sarraj, detailed explanation of Ibn live, I explain the
governing, explain Nuggets Gold

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (20%) As (5%) As (5%) --20% As (50%)

General Notes Assign students as research in the Arab public with scheduled items

University:Baghdad
College: College of Education
for Girls

Department: Department of
Arabic Language
Stage:fourth  morning
Lecturer name:dr.ibtisam
thabit mohamed
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3 and 4 October Balnho Arab definition, and
its benefits.

2 10 and 11
October

as origins

3 17 and October
18

as assets

4 24 and 25 v 1
Difference between the
visual and AlkoviinA

5 October 31 first exam for the first
quarter

6 7 and 8
November

doctrines Alnhoih

7 14 and 15 doctrine visual Mhahirh

8 21 and 22 doctrine Kufi Mhalharh

9
28 and 29

doctrine of al-Baghdadi
Mhahirh

10
5 and 6
December,

, the Egyptian doctrine and
Mhahirh

11 12and13 grammar schools of Review

12 19and20 bn Hisham and the Arab
Anho

13 26 Second exam for the first
quarter

14 2janeury Doctrine Andalusian

15 7 As influenced by Andalusian

University:Baghdad
College: College of Education
for Girls

Department:arabic language
Stage:fourth
Lecturer name:dr.Ibtisam
thabit
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



16 8 Abu Hayyan Andalusi
Half-year Break

17 6 febreuary
Problems grammar

18 7 Facilitate grammar when
the old

19 8
Facilitate grammar when
modern

20 21and22 Attempts to summarize the
facilitation

21 29 Grammatical applications /
appeal

22 7march Grammatical applications /
appeal

23 15 Advocated the rule and the
rule of a

24 22 Almrukhm express and
summarize the topic

25 29 The first exam for the
second semester

26 2 and3april Present tense
27 9and10 Lifting of the present

tense
28 16and17 Boots of the present

tense
29 23and24 The  second  exam
30 30 Prohibited  from

exchange
31 7 Complement  of

forbidden exchange
32 14 Ageneral review

discussion
Instructor Signature: Dean Signature:
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