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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 كيان أحمد حازم يحيى عبد اهلل الزبيدي   االسم
 Dr.keyan@coart.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني

 المدارس النحوي ة اسم المادة
  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

إطالع طالب اللغة العربّية في المرحلة المنتهية على الفلسفات النحوّية 
الكامنة وراء مذاهب النحوّييَن المختلفة واختياراتهم، بما يعّزز ثقة الطالب بأّن 

النحو من آراء واختالفات له جذور فكرّية عميقٌة يستمّد ما درَسه في درس 
 منها ماّدته.

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

نشأة الدرس النحوّي، وأصالة النحو العربّي، والواضعون األوائل، والدرس 
النحوّي في البصرة، ومدرسة الكوفة، والمدرسة البغدادية، والمدرسة 

 والمدرسة الّشاِمّية.األندلسّية، والمدرسة المصرّية، 
 الكتب المنهجية

 
 

 المدارس النحوّية للدكتورة خديجة عبد الرزّاق الحديثّي  

 المصادر الخارجية
 
 

 المدارس النحوّية للدكتور شوقي ضيف  

 مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومّي   

 أسطورة وواقع للدكتور إبراهيم السامرّائّي   -المدارس النحوّية

 مدرسة البصرة النحوّية للدكتور عبد الرحمن السيِّد  
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 
 %01  %01  %01 معلومات اضافية

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة العربّية اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:
كيان أَحمد  اسم المحاضر الثالثي:

 حازم يحيى
 مدّرس اللقب العلمي:

دكتوراه في اللغة  المؤهل العلمي:
 العربّية

قسم اللغة العربّية/كلّّية  مكان العمل:
 اآلداب/جامعة بغداد

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

نشأة الدراسات النحوّية  1

 في البصرة

   

بيئة البصرة وأثرها في  2

 نشأة النحو

   

    أصالة النحو العربيّ  3

ألصالة  الدعوات المناوئة 4

 النحو العربيّ 

   

القول باألصل اليونانّي  5

 للنحو العربيّ 

   

القول باألصل السريانّي  6

 للنحو العربيّ 

   

القول باألصل الفارسّي  7

 للنحو العربيّ 

   

الواضعون األوائل للنحو  8

 العربيّ 

   

الخالف في الواضع األّول  9

 للنحو العربيّ 

   

نشأة اللحن وأثره في  11

 النحو في وضعه األّول

   

    جهود أبي األسود الدؤليّ  11

جهود عبد هللا بن أبي  12

 إسحاق الحضرميّ 

   

    جهود أبي عمر الثقفيّ  13

جهود أبي عمرو بن  14

 العالء

   

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة العربّية اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:
كيان أحمد  اسم المحاضر الثالثي:

 حازم يحيى
س اللقب العلمي:  مدرِّ

دكتوراه في اللغة  المؤهل العلمي:
 العربّية

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



    تطّور النحو ونضجه 15

جهود الخليل بن أحمد  16

 الفراهيديّ 

   

 جهود سيبويه عطلــــــــة نصــف الســـــنة

النحو في البصرة بعد  17

 سيبويه

   

    جهود المبّرد 18

    النحو في الكوفة 19

بيئة الكوفة وأثرها في  21

 نشأة النحو

   

جهود الكسائّي والفّراء  21

 وثعلب

   

ة مدرسة كوفّية؟ 22     هل ثمَّ

    النحو في بغداد 23

أعالم مدرسة بغداد  24

 النحوّية

   

هل هناك مدرسة  25

 بغدادّية؟

   

النحو في الشام وأهّم  26

 أعالمه

   

النحو في مصر وأهّم  27

 أعالمه

   

جهود ابن هشام  28

 األنصارّي والسيوطيّ 

   

    النحو في األندلس 29

جهود ابن مضاء  31

 القرطبيّ 

   

جهود ابن مالك وأبي  31

 حّيان

   

    مالحظاٌت ختامّيةٌ  32

  :ٍتوقيع العميد          :االستاذتوقيع 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 كيان أحمد حازم يحيى عبد اهلل الزبيدي   االسم
 Dr.keyan@coart.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني

 اللغة اإلنجليزّية اسم المادة
  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 تعليم طلبة اللغة العربّية المهارات األساسيَّة في اللغة اإلنجليزّية

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 أَزمنة األَفعال في اإلنجليزّية، و ،أنواع الضمائر، وأَنواع األَسماء، وأقسام الكالم

 .نّص للقراءة والفهمو

 الكتب المنهجية
 
 

 اللغة اإلنجليزّية المبّسطة، طاهر البياتّي  

 المصادر الخارجية
 
 

 قواعد اللغة اإلنجليزّية بطريقة ُمبسَّطة، الدكتور عمر ديراوي   

 الجامع في قواعد اللغة اإلنجليزّية، خلود السامّرائّي  

  
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 
 معلومات اضافية

 
 

01%  01%  01% 

 

 

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة العربّية اسم القسم:

 األولى المرحلة:
كيان أَحمد  اسم المحاضر الثالثي:

 حازم يحيى
 مدّرس اللقب العلمي:

دكتوراه في اللغة  المؤهل العلمي:
 العربّية

قسم اللغة العربّية/كلّّية  مكان العمل:
 اآلداب/جامعة بغداد

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية

  أقسام الكالم 1

  أَنواع األَسماء 2

  االسم العامّ  3

  اسم العلم 4

  اسم الجمع 5

  االسم المجّرد 6

  اسم الماّدة 7

  أنواع الضمائر 8

  الضمائر الشخصّية  9

  الضمائر الشخصّية للفاعل 11

  الضمائر الشخصّية للمفعول 11

  ضمائر التمّلك 12

  صفات التملّك 13

  الضمائر االنعكاسّية 14

  الضمائر التوكيدّية 15

  الضمائر اإلشارّية 16

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 اللغة العربّية اسم القسم:

 األولى المرحلة:
كيان أحمد  الثالثي:اسم المحاضر 

 حازم يحيى
 مدّرس اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:
قسم اللغة العربّية/كلّّية  مكان العمل:

 اآلداب/جامعة بغداد

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 ضمائر االستفهام 17

  نّص للقراءة والفهم 18

  اإلنجليزّيةبعض وظائف اللغة  19

  أَزمنة األَفعال في اإلنجليزّية 21

  الفعل الماضي البسيط 21

  الفعل الماضي المستمرّ  22

  الفعل الماضي التامّ  23

  الفعل المضارع البسيط 24

  الفعل المضارع المستمرّ  25

  الفعل المضارع التامّ  26

  فعل المسقبل البسيط 27

  فعل المسقبل المستمرّ  28

  نّص للقراءة والفهم 29

  ُمصطلحات 31

  بعض وظائف اللغة اإلنجليزّية 31

   تحسين المهارات 32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


