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مذاھبھ وتیسیرهوالنحو اسم المادة

المرخلة الرابعةمقرر الفصل

تعلیم الطالبات مفردات المنھج أدناهاھداف المادة

التفاصیل االساسیة 
للمادة

...یتبع

الكتب المنھجیة

النحو مذاھبھ وتیسیره ، مجموعة مؤلفین

شرح ابن عقیل، الجزء الرابع، طبعة الجامعة

المصادر الخارجیة

خدیجة . المدارس النحویة ، د/  شوقي ضیف . دالمدارس النحویة،
.اعراب الجمل ، فخر الدین قباوة/  الحدیثي 

الفصل 
الدراسي

االمتحانات المختبر
الیومیة

االمتحان المشروع
النھائي

تقدیرات الفصل
%٤٠ًمثال-%١٠ًمثال%١٥مثال%٣٥ًمثال

%٥٠%                          ١٠%           =              ٢٠+ ٢٠معلومات اضافیة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

راف والتقویم العلميجھاز االش

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الرابعة الصباحي والمسائي:المرحلة 

حسن مندیل حسن.د.أ:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ:اللقب العلمي 

ثالث شھادات دكتوراه واألستاذ :المؤھل العلمي 
.األول على الكلیة

جامعة بغداد–كلیة التربیة للبنات :ان العمل  مك



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

اال

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

باب النداءتشرین األول١

تتمة باب النداء٢

صاصاالخت٣

تطبیقات على االختصاص ٤
والنداء

االغراء والتحذیرتشریت الثاني٥

أسماء األفعال٦

تتمة أسماء األفعال٧

االسم الذي ال ینصرف٨

تتمة االسم الذي ال كانون األول٩
ینصرف

: ( اعراب الفعل المضارع١٠
)رفعھ ونصبھ 

جزم الفعل المضارع١١

أدوات الشرط الجازمة١٢

)لو ولوال ولوما (فصل كانون الثاني١٣

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الرابعة الصباحي والمسائي:المرحلة 

حسن مندیل حسن.د.أ:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ:اللقب العلمي 

ثالث شھادات دكتوراه واألستاذ :المؤھل العلمي 
.األول على الكلیة

جامعة بغداد–كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



العدد١٤

تطبیقات على موضوع ١٥
العدد

تطبیقات عامة١٦

عطلة نصف السنة

الجملة وأقسامھاشباط١٧

الجمل التي ال محل لھا ١٨
من االعراب

التطبیق والمشاھدة١٩

٢٠=

٢١=

٢٢=

٢٣=

٢٤=

اصول (تیسیر النحو نیسان٢٥
)النحو العربي 

المذاھب النحویة٢٦

تیسیر النحو عند القدماء٢٧

تیسیر النحو عند ٢٨
/المحدثین

نتائج محاوالت التیسیر

المدارس النحویة، نشأة ٢٩
النحو وأصولھ

الخالف النحوي٣٠



االصول والمصطلحات٣١

تطبیق نحوي٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Professor Hassan Mandeel Hassan

E-mail com.Gmail@aligeali

iq.edu.uobaghdad@aligeali

com.hotmail@aligeali

Title Professor

Course
Coordinator

Type here the came of course coordinator

Course Objective Teaching students to master the elements of the
stllabus

Course
Description

An analys is and discussion of the various trends in
traditional and structural grammar

Textbook Grammar: Trends, Ibn Aqeel, Explanation, Vol.4

University: Professor Hassan
Mandeel Hassan
College: Baghdad University -
College of Education.
Department: Arabic Language
Stage:
Lecturer name:
Academic Status: Baghdad
University - College of Education
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



References Grammar schools by shawqi Dayf / khadija Al-hadithi

Term
Tests

Laborato
ry

Quizzes Project Final
Exam

Course
Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

20+20 10
50

Type here general notes regarding the course



Course  weekly Outline

WEEK DATE TOPICS COVERED LAB.
EXPERIMENT

ASSIGNMENTS

NOTES

1 October Vocative

2 Vocative (contd)

3 Specification

4 Exercises

5 November Exhortation and
Warning

6 Verbal Nouns

7 Verbal Nouns
(contd)

8 Diptotes

9 December Diptotes (contd)

10 Indicative,
subjunctive and

Jussive of the I
mperfect

11

12 Conditional Particles

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research



13 Law/Lawlaa/Lawmaa

14 Number

15 Exercises

16 Exercises

Mid-year Vocation

17 February The Sentence and Its
Parts

18 Sentences that have
no place in analysis

19 Practicum

20 =

21 =

22 =

23 =

24 =

25 April Origins of Arabic
Grammar

26 Grammatical Trends

27 Arabic Grammar
Simplified :

28 Traditionalists and
the Moderns

29 Grammar schools
the rice and origins

of Grammar



30 Controversy over
issues in Grammar

31 Origins and
Terminology

32 Exercise

Instructor Signature:Dean Signature:


