
جدول الدروس االسبوعي

جنان محمد مهدي. داالسم
/البريد االلكتروني

علم الصرفاسم المادة
التعريف بعلم الصرف واألفعال وتقسيماتها والمصادر الثالثية وغير مقرر الفصل

الثالثية
لمزيدة منها دراسة كيفية وزن الكلمة وأبنية الكلمات ومعاني األبنية ااهداف المادة

ومصادرها ومعرفة تقسيمات الفعل فيما يتعلق ببناء األفعال
التعريف بالميزان الصرفي وتقسيمات األفعال وكيفية اتصال الضمائر بها التفاصيل االساسية للمادة

ومعرفة المجرد والمزيد منها والمصادر الثالثية وغير الثالثية 

ال يوجدالكتب المنهجية

در الخارجيةالمصا
عبده الراجحي ، / التطبيق الصرفي 

صالح مهدي . هاشم طه شالش ، د . د /المهذب في علم التصريف 
عبد الجليل حسين عبيد. الفرطوسي ، د 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠---%٢٥%

يةمعلومات اضاف
االمتحان النهائي% ٥٠الفصل الثاني ، % ٢٥الفصل األول ، % ٢٥

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
األولى:المرحلة 

جنان محمد مھدي:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:لعلمي اللقب ا

الدكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم اللغة / كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  

العربیة



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

التعریف بعلم الصرف واھمیتھتشرین الثاني١
المیزان الصرفي=٢
القلب المكاني=٣
ت على القلب المكانيتطبیقا=٤
الفعل وتقسیماتھ=٥
الفعل الصحیح والمعتلكانون األول٦
المجرد والمزید من األفعال=٧
تقسیمات الفعل الثالثي المزید=٨
معاني الفعل الثالثي المزید=٩

الفعل الرباعي=١٠
معاني الفعل الرباعيكانون الثاني١١
اد األفعال إلى الضمائراسن=١٢
اسناد الفعل الصحیح السالم=١٣
اسناد الفعل المعتل للضمائر=١٤
االمتحان الفصلي=١٥
١٦

عطلة نصف السنة
الفعل المؤكد بنون التوكیدشباط١٧
الفعل المؤكد إلى الضمائراسناد =١٨
الفعل المتعدي والالزم=١٩
الفعل المبني للمفعول والمبني =٢٠

للفاعل
الفعل الجامد والمتصرفآذار٢١
المصادر=٢٢
المصدر الثالثي =٢٣
المصدر الرباعي=٢٤
المصدر الخماسي =٢٥
المصدر السداسينیسان٢٦
مصدر المیميال=٢٧
مصدر المرة=٢٨
مصدر الھیئة=٢٩
االمتحان الفصلي=٣٠
٣١

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
بغداد:الجامعة 

التربیة للبنات:الكلیة 
اللغة العربیة:اسم القســم 

األولى:المرحلة 
جنان محمد مھدي:اسم المحاضر الثالثي 

مدرس:اللقب العلمي 
الدكتوراه:المؤھل العلمي 

قسم اللغة / كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  
العربیة



Course Weekly Outline

Course Instructor D. Jinan Mohammed Mahdi
E_mail /
Title Morphology
Course Coordinator Definition with the knowledge exchange and deeds, divisions and three sources

and three

Course Objective Study how the weight of the word and the meanings of words and structures of
buildings and their sources Almazidh them and find out the act divisions in terms
of building acts

Course Description Definition of balance and morphological divisions of acts and how to contact
them and find out pronouns abstract and more of them and three sources and
three

Textbook No

References Application of morphological / Abdo Al-Rajhi,
Polite in the science of drainage / d. Hashem Taha Shlash, d. Salah Mehdi
Fartusi, d. Abdul Jalil Hussein Obeid
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment (25%) - - ---- (50%)

General Notes

25% for the first quarter, 25% for the second semester, 50% final exam

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: : Arabic
Stage: First
Lecturer name Jinan
Mohammed Mahdi
Academic Status: Lecturer
Qualification: PhD
Place of work: College of
Education / Department of Arabic
Language

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 Definition of exchange and its November
2 importance =
3 Morphological =
4 Heart spatial =
5 Spatial applications on the heart =
6 Act and subdivisions December
7 The correct verb and ailing =
8 Abstract and more of the acts =
9 Three more divisions of the act =

10 Three meanings of the verb more =
11 Four-act January
12 Four meanings of the verb =
13 Assigning actions to pronouns =
14 Assigning the correct verb-Salem =
15 Attribution of the consciences of ailing =
16 Quarterly exam =

Half-year Break
17 The act is certain sons February
18 emphasis =
19 Attribution of the act is certain to

pronouns
=

20 A transitive verb and the necessary =
21 Act the effect of the passive March
22 Act rigid and disposed and the passive

actor
=

23 Sources =
24 Source triple =
25 Source quartet =
26 Source Quintet April
27 Source Hexagon =
28 Source Mimi =
29 Source time =
30 The source =
31 Quarterly exam =

Instructor Signature: Dean Signature:

University: : Baghdad
College: Education for Girls
Department: Arabic
Stage: First
Lecturer name: name Jinan
Mohammed Mahdi
Academic Status: : Lecturer
Qualification: PhD
Place of work: College of
Education / Department of Arabic
Language

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


