مجهورية العراق

أسم الجامعة  :الكوفة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أسم الكليـــــة :الفقه

جهاز األشراف والتقويم العلمي

أسم القســـــم :الفقه االسالمي
أسم المرحلـة :الثالثة
أسم اسم المحاضر الثالثي :فضيلة عبوسي محسن

جــــــــدول الدروس االسبوعي
األسبوع

التأريخ

اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية الفقه

المادة النظرية
المادة
العملية

1
2
3
1
5
6
7
2
9
11
11
12
13
11
15
16

11/7 -11/1
11/11 -11/7
11/21 -11/11
11/22 -11/21
11/7-11/1
11/11 -11/7
11-21-11/11
11/22-11/21
12/7-12/1
12/11 -12/7
12/21 -12/11
12/22-12/21
2111/1/7 -1/1
1/11 -1/7
1/21 -1/11
1/22 -1/21

حروف الجر – عددها – والخالف فيها .
معاني حروف الجر – الى نهاية معاني ( من )
معاني الباء الى (مذ) و ( منذ) .
تطبيقات عـــامة .
مذ و منذ
اإلضافة تعريفها والفر يين المحضة واللفظية .
اإلضافة المحضة واللفظية الى (كال ) و ( كلتا ) .
(كال ) و (كلتا ) – اإلضافة الى ياء المتكلم .
تطبيقات
إعمال المصدر.
إعمال اسم الفاعل .
إعمال الصفة المشبهة.
تطبيقات .
التعجب .
تكملة التعجب .
النعت.

17
12
19
21
21
22
23
21
25
26
27
22
29
31
31
32

2/21 -2/11
2/22 -2/21
3/7 -3/1
3/11 -3/7
3/21 -3/11
3/22 -3/21
1/7 -1/1
1/11 -1/7
1/21 -1/11
1/22 -1/21
5/7 -5/1
5/11 -5/7
5/21 -5/11
5/22 -5/21
------------------

تكملة النعت -التطبيقات .
تطبيقات نحوية
التوكيد.
التوكيد ـ تطبيقات .
العطف .
عطف البيان .
تطبيقات نحوية
اختبارات
عطف النسق.
إكمال عطف النسق .
تطبيقات
تطبيقات نحوية من الكتب القديمة
البدل
تكملة البدل .
تطبيقات
اختبارات .
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Weekly lessons table
Article comments

prepositions - number - and thecontroversy
meanings of prepositions - to the end of the
meanings (of)
meanings to Alaba (Ignored) and (since).
Actions
and has since been
Addition defined the difference
between pure and verba
Addition purely verbal and to(both) and (both).
(both) and (both) - Addition to J.speaker(
applications
realization of the source.
realization of the actor's name
Almhbhh realization of thecharacter
applications
exclamation.
supplement exclamation
epithet.
supplement Alnat-applications
grammatical applications
assertion
assertion applications
kindness.
sympathy statement
grammatical applications
testsا
sympathy Layout
complete sympathy Layout
applications
grammatical applications from old books
wildcard
supplement allowance
Forum
tests.
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f
comments history
week
11/7 -11/1
11/11 -11/7

1
2

11/21 -11/11
11/22 -11/21
11/7-11/1
11/11 -11/7

3
1
5
6

11-21-11/11
11/22-11/21
12/7-12/1
12/11 -12/7
12/21 -12/11
12/22-12/21
2111/1/7 -1/1
1/11 -1/7
1/21 -1/11
1/22 -1/21

7
2
9
11
11
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2/21 -2/11
2/22 -2/21
3/7 -3/1
3/11 -3/7
3/21 -3/11
3/22 -3/21
1/7 -1/1
1/11 -1/7
1/21 -1/11
1/22 -1/21
5/7 -5/1
5/11 -5/7
5/21 -5/11
5/22 -5/21
------------------
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