
جدول الدروس االسبوعي

زينب عبد الحسين بالل السلطاني. داالسم
Alsultany_2005@yahoo.comالبريد االلكتروني

النحــــواسم المادة
مقرر الفصل
إعداد الطالبات إعداداً جيداً لتدريس مادة النحو للمراحل الثانوية ، اهداف المادة

.وتمكينهن منها
حروف الجر ، واإلضافة ، المضاف الى ياء المتكلّم ، وإعمال اسم اصيل االساسية للمادةالتف

النعت : ( الفاعل ، وإعمال المصدر ، والتعجب ، ونعم وبئس ، والتوابع 
).، والتوكيد ، والبدل ، والعطف

الكتب المنهجية
على ألفية ابن مالكقيل ـشرح ابن ع

ةالمصادر الخارجي
ابن : مصطفى الغالييني ، وشرح قطر الندى : جامع الدروس العربية

فاضل السامرائي. د: هشام األنصاري ، ومعاني النحو 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠-%١٠اليوجد%٢٠

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:سم القســم ا
الثالثة:المرحلة 

زینب عبد الحسین بالل. د:اسم المحاضر الثالثي 
ّمدرس:اللقب العلمي 

عربیةلغة/ دكتوراه :المؤھل العلمي 
وحدة بحوث المرأة/ التربیة للبنات:مكان العمل  



الدروس جدول
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

ّحروف الجرتشرین األول١
ّحروف الجر ومعانیھا"       "٢
تطبیقات"       "٣
اإلضافة"        "٤
اإلضافةتشرین الثاني  ٥
المضاف الى یاء المتكلم "        "٦
واسمھ إعمال المصدر "        "٧
تطبیقات وامتحان "        "٨
إعمال اسم الفاعلكانون األول٩

إعمال اسم المفعول"       "١٠
تطبیقات"       "١١
ّالتعجب"        "١٢
ّالتعجب كانون الثاني١٣
تطبیقات على التعجب"       "١٤
نعم وبئس"        "١٥
امتحان"         "١٦

عطلة نصف السنة
تطبیقات قرآنیةشباط١٧
تطبیقات قرآنیة "١٨
ذم أفعال المدح وال"١٩
نعم وبئس"٢٠
تطبیقات قرآنیةآذار٢١
التوابع"٢٢
النعت"٢٣
تطبیقات وامتحان"٢٤
التوكیدنیسان٢٥
التوكیدتطبیقات على "٢٦
البدل"٢٧
تطبیقات "٢٨
)عطف النسق( العطف)مایس( آیار٢٩
تطبیقات"٣٠
عطف البیان"٣١
تطبیقات وامتحان"٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

راف والتقویم العلميجھاز االش

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة العربیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

زینب عبد الحسین بالل. د:اسم المحاضر الثالثي 
ّمدرس:اللقب العلمي 

عربیةلغة/ دكتوراه :المؤھل العلمي 
لمرأةوحدة بحوث ا/ التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr. Zainab  Abd  Alhusein  Alsultany
E_mail Alsultany_2005@yahoo.com
Title Syntax
Course Coordinator

Course Objective
prepare   students well  prepared to teach the material as the
secondary stages , and empower them .

Course Description
Prepositions , and the addendum, the speaker added to the j ,
and the realization of the name of the actor , and the
realization of the source, and the exclamation ,and yes,an
evil, and the disciples : (adjective,and the emphasis,
allowance,and affection)

Textbook
Explain Ibn , Aqeel  Son of The Owner On The Millennium

References
Mosque Arabic lessons: Mustafa Ghalayini, and explain
the QatarDew: Ibn Hisham Al-Ansari, and meanings as: d. Fadhil al-
Samarrai

Term
Tests

Laboratory Quizzes Project Final
ExamCourse Assessment

As (20%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes

University: baghdad
College: Education for girls
Department: Arabic
Stage: The third
Lecturer name: Dr.Zainab Abd
Bilal  Alsultany
Academic Status: Lecturer
Qualification: PHD\ Language
Place of work:Education for
girls \Department of Arabic
Language

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
wee

k
Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignment

s

Note
s

1 October prepositions
2 Prepositions and their meanings
3 Applications of
4 "" Add

5 November Added
6 "" The speaker added to the J"" The

realization

7 of the source and name
8 "" Applications and exam
9

December
realization of the name of the actor

10 "" Name the realization of the effect
11 "" Applications of
12 "" Exclamation
13 January exclamation
14 "" Applications on the exclamation
15 "" Yes, an evil
16 "" Exam

Half-year Break
17 February Qur'anic applications
18 "Applications of Koranic
19 "Acts of praise and slander
20 "Yes, an evil
21 March Qur'anic applications
22 "Disciples
23 "Epithet
24 "Epithe
25 April applications and exam
26 "Emphasis

University: baghdad
College: Education for girls
Department: Arabic
Stage: The third
Lecturer name: Dr.Zainab Abd
Bilal  Alsultany
Academic Status: Lecturer
Qualification: PHD\ Language
Place of work:Education for
girls \Department of Arabic

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



27 "Applications of
28 "Suits
29 May (Maes) compassion (sympathy Layou

t)
30 "Applications of
31 "Sympathy statement
32 Applications and exam

Instructor Signature: Dean Signature:


