
الوقتاليوم

رمز الصفالتدريس ياملادةرمز الصفالتدريس ياملادةرمز الصفالتدريس ياملادةرمز الصفالتدريس ياملادةاألنتهاءالبدء
المرحلة الرابعة

المسائي/ للتعليم اإللكتروني المدمج  (1) رقم 2021- 2020جدول الدروس األسبوعي  للعام الدراسي 
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

أحمد.د.م.أ األدب الجاهليم2.30م2:00    oktag46عبد الرحمن. د.م.أ األدب اإلسالمي   jwq7xqtجاسم. د.م.أاألدب العباس ي   7srvqou مصطفى. د .أ(شعر)األدب الحديث  x5mnpmn

هبة رحيم. دالبالغةم3.00م2.30    bt5exsfأحمد.د.م.أ العروض والقافية    rh2lqzbمصطفى. د .أالنقد العربي القديم  btngqnfحامد. دالنحو  jklooeq

عبد الرحمن. د.م.أأخالقيات املهنةم3.30م3.00   iev2f7oمصطفى. د .أالكتاب القديم  bjmebfdعبد الرحمن. د.م.أ األدب األندلس ي   7d77457أحمد.د.م.أ النقد الحديث    5scoesu

مصطفى. د .أ التعبير واالنشاءم4.00م3.30  uapptkpعبد الرحمن. د.م.أ اإلدارة والتعليم   ds6qm3rأحمد.د.م.أالكتاب القديم    3bnzsf4سندس.د القياس والتقويم  y5bn5of

لقاء. م.م اسس التربيةم4.30م4.00   mi4jhztسندس.دعلم النفس  jxvzevzمصطفى مجيد.م.م منهج البحث   fg27vqzمصطفى. د .أ(نثر)األدب الحديث  cutyrt2

سبت
ال

زيد.دالنحوم2.30م2:00   vdr5lkuأحمد.د.م.أ العروض والقافية    rh2lqzbمصطفى. د .أالنقد العربي القديم  btngqnfحامد. دالنحو  jklooeq

هبة رحيم. دالبالغةم3.00م2.30    bt5exsfحامد. دالنحو  3bohgxfزيد.د النحو   x4xjk2gأحمد.د.م.أالنقد الحديث    5scoesu

حامد. دالصرفم3.30م3.00   vf5czvwسندس.دطرائق التدريس  sloxnxp

م4.00م3.30
م4.30م4.00

 محاضرات صفية حضورية
ألحد

ا

زيد.دالنحوم2.30م2:00   vdr5lkuهبة رحيم. د تحليل النص    24prrvd7األدب العباس يsrvqou مصطفى. د .أ(شعر)األدب الحديث  x5mnpmn

أحمد.د.م.أ األدب الجاهليم3.00م2.30    oktag46حامد. د النحو  3bohgxfمصطفى. د .أالنقد العربي القديم  btngqnfزيد.د فقه اللغة   deplkg7

هبة رحيم. دالبالغةم3.30م3.00    bt5exsfمصطفى. د .أالكتاب القديم  bjmebfdزيد.دالنحو   x4xjk2gحامد. د التطبيقات اللغوية  jorg3by

لقاء. م.معلوم القرآنم4.00م3.30   63syui7    هبة رحيم. د البالغة    z6oy7quهبة رحيم. د علم اللغة    zclhgefسندس.د املشاهدة والتطبيق  vvkobi4

محمد طلب.د الحاسوبم4.30م4.00  qc4wh2cسندس.د اإلرشاد والصحة  bvqb5jsهبة رحيم. د التطبيقات األدبية    n43okiz

ثنين
األ

أحمد.د.م.أ األدب الجاهليم2.30م2:00    oktag46عبد الرحمن. د.م.أ األدب اإلسالمي   jwq7xqtجاسم. د.م.أاألدب العباس ي   7srvqouمصطفى. د .أ(نثر)األدب الحديث  cutyrt2

حامد. دالصرفم3.00م2.30   vf5czvwحامد. د النحو  3bohgxfعبد الرحمن. د.م.أ األدب األندلس ي   7d77457سندس.دالقياس والتقويم  y5bn5of

علي طارق.م.م الحاسوبم3.30م3.00  qefwca3زيد.دالصرف   jc5axg3أحمد.د.م.أالكتاب القديم    3bnzsf4حامد. د التطبيقات اللغوية  jorg3by

محمد طلب.د الحاسوب3iquagxشامل سامي.دحقوق االنسانم4.00م3.30  qc4wh2cسندس.د اإلرشاد والصحة  bvqb5jsحامد. دالنحو  jklooeq

لقاء. م.معلوم القرآنم4.30م4.00   63syui7    عبد الرحمن. د.م.أ اإلدارة والتعليم   ds6qm3rسندس.دطرائق التدريس  sloxnxpأحمد.د.م.أ النقد الحديث    5scoesu

الثاء
الث

لقاء. م.م التعبير واالنشاءم2.30م2:00   uapptkpعبد الرحمن. د.م.أ األدب اإلسالمي   jwq7xqtمصطفى مجيد.م.م منهج البحث   fg27vqzهبة رحيم. د التطبيقات األدبية    n43okiz

عبد الرحمن. د.م.أأخالقيات املهنةم3.00م2.30   iev2f7oهبة رحيم. د البالغة    z6oy7quزيد.دالنحو   x4xjk2gسندس.د القياس والتقويم  y5bn5of

سندس.دعلم النفسم3.30م3.00  hqwhtleزيد.دالصرف   jc5axg3هبة رحيم. د علم اللغة    zclhgefزيد.د فقه اللغة   deplkg7

هبة رحيم. د تحليل النص3iquagxشامل سامي.دحقوق االنسانم4.00م3.30    24prrvdسندس.د اإلرشاد والصحة  bvqb5js

لقاء. م.م أسس التربيةم4.30م4.00   mi4jhztسندس.دعلم النفس  jxvzevzلقاء. م.م علوم الحديث   acayewv 

ربعاء
اال

جاسم محمد جاسم. د.م.أ
ي هذا اليوم : ملحوظة 

ن  فن رئيس القسمسيكون يوم األحد من كل اسبوع دواما حضوريا للطلبة وللتدريسيي 

Sunday, December 6, 2020 افق يبدأ العمل بموجبه بدًءا من يوم األحد املو


