
 كلية المعارف الجامعة  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

  حية الدراسة الصبا -قسم اللغة العربية

  اليوم
  المرحلة الرابعة   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية المرحلة االولى   الوقت

  رمز الصف    المادة  رمز الصف    المادة  رمز الصف   المادة  الصف رمز المادة  األنتهاء   البدء

  السبت

 5scoesu  النقد الحديث qipmcw3  النقد القديم z6oy7qu  البالغة vf5czvw   الصرف  ص 9:45  ص 9:00
10:00 

  ص
 cutyrt2 األدب الحديث(نثر)  x4xjk2g النحو 3bohgxf  النحو oktag46 األدب الجاهلي   ص10:45

 cutyrt2 األدب الحديث(نثر)  7d77457  األدب األندلسي jc5axg3  الصرف oktag46 األدب الجاهلي   ص11:45 ص11:00

 n43okiz  التطبيقات األدبية 7srvqou  األدب العباسي bjmebfd  الكتاب القديم vdr5lku  النحو  م12:45 م12:00

 n43okiz  التطبيقات األدبية     bjmebfd  الكتاب القديم qefwca3  الحاسوب  م01:45 م1:00

 األحد

 jklooeq  النحو qipmcw3  النقد القديم rh2lqzb  العروض والقافية bt5exsf  البالغة  ص 9:45  ص 9:00
10:00 

  ص
ونحال  ص10:45  vdr5lku 3  النحوbohgxf منهج البحث  fg27vqz 5  النقد الحديثscoesu 

 y5bn5of  القياس والتقويم x4xjk2g  النحو jwq7xqt  األدب اإلسالمي vf5czvw   الصرف  ص11:45 ص11:00

 deplkg7  فقه اللغة 7d77457  األدب األندلسي z6oy7qu  البالغة oktag46 األدب الجاهلي   م12:45 م12:00

 jklooeq  النحو م.م.لقاء  طرائق +حديث jc5axg3  الصرف qefwca3  الحاسوب  م01:45 م1:00

 األثنين 

 deplkg7  فقه اللغة qipmcw3  النقد القديم 3bohgxf  النحو bt5exsf  البالغة  ص 9:45  ص 9:00
10:00 

  ص
 jklooeq  النحو x4xjk2g  النحو 24prrvd  تحليل النص uapptkp  التعبير واإلنشاء  ص10:45

 y5bn5of  القياس والتقويم  acayewv  علوم الحديث 24prrvd  تحليل النص uapptkp  التعبير واإلنشاء  ص11:45 ص11:00

الحديث(شعر) األدب  3bnzsf4  الكتاب القديم jxvzevz  علم النفس    63syui7 علوم القرآن   م12:45 م12:00  x5mnpmn 

 x5mnpmn األدب الحديث(شعر)  3bnzsf4  الكتاب القديم jxvzevz  علم النفس    63syui7 علوم القرآن   م01:45 م1:00

 الثالثاء 

    بحث التخرج zclhgef  علم اللغة 3bohgxf  النحو vdr5lku  النحو  ص 9:45  ص 9:00
10:00 

  ص
 vvkobi4  المشاهدة والتطبيق zclhgef  علم اللغة rh2lqzb  العروض والقافية iev2f7o أخالقيات المهنة  ص10:45

 vvkobi4  المشاهدة والتطبيق fg27vqz  منهج البحث jc5axg3  الصرف iev2f7o أخالقيات المهنة  ص11:45 ص11:00

 ds6qm3r  اإلدارة والتعليم mi4jhzt أسس التربية  م12:45 م12:00
اإلرشاد 
  التربوي

bvqb5js التطبيقات اللغوية  jorg3by 

 ds6qm3r  اإلدارة والتعليم mi4jhzt أسس التربية  م01:45 م1:00
اإلرشاد 
  التربوي

bvqb5js التطبيقات اللغوية  jorg3by 
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 االربعاء 

     7srvqou  األدب العباسي jwq7xqt  األدب اإلسالمي hqwhtle  علم النفس  ص 9:45  ص 9:00
10:00 

  ص
     7srvqou  األدب العباسي jwq7xqt  األدب اإلسالمي hqwhtle  علم النفس  ص10:45

     sloxnxp  طرائق التدريس qc4wh2c  الحاسوب 3iquagx حقوق اإلنسان   ص11:45 ص11:00

     sloxnxp  طرائق تدريس qc4wh2c  الحاسوب 3iquagx حقوق اإلنسان   م12:45 م12:00

  

  الدراسة المسائية  -قسم اللغة العربية
  اليوم

   
ولىالمرحلة اال  الوقت    المرحلة االولى  المرحلة االولى  المرحلة االولى 

  رمز الصف   المادة   رمز الصف   المادة   رمز الصف  المادة   الصف رمز المادة   األنتهاء  البدء

  السبت

 5scoesu  النقد الحديث qipmcw3  النقد القديم z6oy7qu  البالغة vf5czvw   الصرف  م2:45  م 2:00

هلي األدب الجا  م3:45 م 3:00  oktag46 3  النحوbohgxf النحو x4xjk2g  (نثر)األدب الحديث cutyrt2 

الحديث(نثر) األدب  7d77457  األدب األندلسي jc5axg3  الصرف oktag46 األدب الجاهلي   م4:45 م 4:00  cutyrt2 

ألدبيةالتطبيقات ا 7srvqou  األدب العباسي bjmebfd  الكتاب القديم vdr5lku  النحو  م5:45 م 5:00   n43okiz 

 n43okiz  التطبيقات األدبية     bjmebfd  الكتاب القديم qefwca3  الحاسوب  م6:45 م 6:00

 األحد

 jklooeq  النحو qipmcw3  النقد القديم rh2lqzb  العروض والقافية bt5exsf  البالغة  م2:45  م 2:00

 5scoesu  النقد الحديث fg27vqz  منهج البحث 3bohgxf  النحو vdr5lku النحو  م3:45 م 3:00

 y5bn5of  القياس والتقويم x4xjk2g  النحو jwq7xqt  األدب اإلسالمي vf5czvw   الصرف  م4:45 م 4:00

 deplkg7  فقه اللغة 7d77457  األدب األندلسي z6oy7qu  البالغة oktag46 األدب الجاهلي   م5:45 م 5:00

صرفلا qefwca3  الحاسوب  م6:45 م 6:00   jc5axg3 النحو م.م.لقاء  طرائق +حديث  jklooeq 

 األثنين 

اللغةفقه  qipmcw3  النقد القديم 3bohgxf  النحو bt5exsf  البالغة  م2:45  م 2:00   deplkg7 

 jklooeq  النحو x4xjk2g  النحو 24prrvd  تحليل النص uapptkp  التعبير واإلنشاء  م3:45 م 3:00

واإلنشاءبير التع  م4:45 م 4:00   uapptkp 24  تحليل النصprrvd علوم الحديث  acayewv  القياس والتقويم  y5bn5of 

 x5mnpmn األدب الحديث(شعر)  3bnzsf4  الكتاب القديم jxvzevz  علم النفس    63syui7 علوم القرآن   م5:45 م 5:00

اب القديمكتال jxvzevz  علم النفس    63syui7 علوم القرآن   م6:45 م 6:00   3bnzsf4  (شعر)األدب الحديث x5mnpmn 

 الثالثاء 
    بحث التخرج zclhgef  علم اللغة 3bohgxf  النحو vdr5lku  النحو  م2:45  م 2:00

 vvkobi4  المشاهدة والتطبيق zclhgef  علم اللغة rh2lqzb  العروض والقافية iev2f7o أخالقيات المهنة  م3:45 م 3:00
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 vvkobi4  المشاهدة والتطبيق fg27vqz  منهج البحث jc5axg3  الصرف iev2f7o أخالقيات المهنة  م4:45 م 4:00

التربيةأسس   م5:45 م 5:00  mi4jhzt اإلدارة والتعليم  ds6qm3r اإلرشاد التربوي  bvqb5js التطبيقات اللغوية  jorg3by 

 jorg3by  التطبيقات اللغوية bvqb5js  اإلرشاد التربوي ds6qm3r  اإلدارة والتعليم mi4jhzt أسس التربية  م6:45 م 6:00

 االربعاء 

     7srvqou  األدب العباسي jwq7xqt  األدب اإلسالمي hqwhtle  علم النفس  م2:45  م 2:00

     7srvqou  األدب العباسي jwq7xqt  األدب اإلسالمي hqwhtle  علم النفس  م3:45 م 3:00

ان اإلنسحقوق   م4:45 م 4:00  3iquagx الحاسوب  qc4wh2c طرائق التدريس  sloxnxp     

     sloxnxp  طرائق تدريس qc4wh2c  الحاسوب 3iquagx حقوق اإلنسان   م5:45 م 5:00


