
 

 اإسالم آ ابد –اجلامعة الإسالمية العاملية 
  لكية اللغة العربية

 

 

 (ات)قسم البن  م2021 ربيعال فصللاحملارضات جدول 
 

Time Table For the Semester Spring 2021 (Female Campus) 

Monday 

ل
ص
الف

رفة 
الغ
مق 
 5 4 3 2 1 ر

8:30-9:30 9:30 – 10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

8:30 – 9:20 9:20 – 10:10 10:10 – 11:00 11:00 – 11:50 11:50 – 12:40 

 

 BS Arabic     باكلوريوس

 الأول

C
 1

0
8

 (
I)

 

 (1حنو )

 د/ مسرية صغري

 القرآ ن الكرمي

 د/ غزاهل شاهني

 (1رصف )

 آأ.عبد الأكرب

 (1رصف )

 آأ.عبد الأكرب

 تانيةدراسات ابكس  

 آأ.

 C 14 الثاين 
 الأدب النبوي الرشيف

 د/ غزاةل شاهني

 (1عمل اللغة )

  د/ مسرية صغري

 (1الأدب العريب القدمي )

 د/ مؤيد فاضل
 (2رصف )

 د/ فوزية اتج مري

 (1البالغة )

 د/ مسيعة انزش

 الثالث
C 

108 
(II) 

 (2عمل اللغة )

 آأ.حسن بندري

 (2الأدب العريب القدمي )

 د/ قديرة سلمي

 (2البالغة )

 مسعيه انزشد/ 

 (2حنو )

 د/ ظهريآأمحد

 املدخل اإىل العلوم العامة

 
 

 MA Arabic     املاجس تري

 C   الرابع
007 

 (4)عمل اللغة 

 د.عالية آأكرم

 الأدب العريب احلديث 

 د/ سعادت عظمى

 العروض والقافية

 آأ.محمد انيش

 عمل الرتبية 

 د.قديرة سلمي

 عمل الرتبية 

 ديرة سلميد.ق

 

 

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 C 22 ثاينال 
 الأدب احلديث املقارن

 آأ.حسن بندري

 ( 2دراسات تركيبة نصية )

 يضان الرمحند/ف 

 ( 2دراسات تركيبة نصية )

 يضان الرمحند/ف 

 (3دراسات تركيبة نصية )

  د/عاليه آأكرم
 الأدب العريب يف ش به القارة

 د/ سلمى

       

 

 

 

 

وىلالنسخة الأ   



  م2021  ربيعفصل الدول احملارضات لج
Time Table For the Semester Spring 2021 

 

Tuesday 

ل
ص
الف

رفة 
الغ
مق 
 5 4 3 2 1 ر

8:30-9:30 9:30 – 10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

8:30 – 9:20 9:20 – 10:10 10:10 – 11:00 11:00 – 11:50 11:50 – 12:40 

 
 
 

 BS Arabic     باكلوريوس

 الأول

C
 1

0
8

 

(I
) 

 (1حنو )

 د/ مسرية صغري
 (1لغة اإجنلزيية ) (1لغة اإجنلزيية )

 القرآ ن الكرمي

 د/غزاةل شاهني

 دراسات ابكس تانية

 آأ.

 C 14 الثاين 
 الأدب النبوي الرشيف

 د/ غزاةل شاهني

 (1عمل اللغة )

  د/ مسرية صغري

 (1الأدب العريب القدمي )

 د فاضلد/ مؤي
 (2رصف )

 د/ فوزية اتج مري

 (1البالغة )

 د/ مسيعة انزش

 الثالث
C 

108 
(II) 

 (2حنو )

 / ظهريآأمحدد

 (2الأدب العريب القدمي )

 د/ قديرة سلمي

 (2عمل اللغة )

 آأ.حسن بندري

 (2البالغة )

 مسعيه انزشد/ 

 املدخل اإىل العلوم العامة

 
 

 MA Arabic     املاجس تري

 C  الرابع
007 

 النقد الأديب احلديث 

 د. محمد عىل غوري

 النقد الأديب احلديث 

 د. محمد عىل غوري

 العروض والقافية

 آأ.محمد انيش

 (4)عمل اللغة 

 د.عالية آأكرم

 الأدب العريب احلديث 

 د/ سعادت عظمى

 
 
 

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 C 22 الثاين
 الأدب احلديث املقارن

 آأ.حسن بندري

 الأدب العريب يف ش به القارة
 د/ سلمى

 (3دراسات تركيبة نصية )

 د/عاليه آأكرم
  

 

 
 

 

 

 

  م2021  ربيعجدول احملارضات لفصل ال
Time Table For the Semester Spring 2021 

 



Wednesday 

ا
ل
ص
لف

رفة 
الغ
مق 
 5 4 3 2 1 ر

8:30-9:30 9:30 – 10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

8:30 – 9:20 9:20 – 10:10 10:10 – 11:00 11:00 – 11:50 11:50 – 12:40 

 
 
 

 BS Arabic     باكلوريوس

 الأول

C
 1

0
8

 (
I)

 

 املدخل اإىل احلاسوب

 

 املدخل اإىل احلاسوب

 
   

    (2لغة اإجنلزيية ) (2لغة اإجنلزيية ) C 14 لثاين ا

 C 108 الثالث
(II) 

    (3لغة اإجنلزيية ) (3لغة اإجنلزيية )

 رابعال

C
 1

0
8

 

(I
)   

 (3الأدب العريب القدمي )

 د/ مؤيد فاضل
 (3حنو )

 د/ مدحيه صادق

 مبادئ الرايضيات

 

   C 14 اخلامس
 (4البالغة ) 

 د/ مسية انزش

 النقد الأديب القدمي

 د/ ايمسني  آأخرت

 (4حنو )

 د/ فوزية اتج مري

 C 108 السادس
(II) 

  
 لعريب احلديث الأدب ا

 د/ سعادت عظمى

 ( 5حنو )

 د/ شكفته نرسين
 

   C 22 ثامنال 
 مبادئ الكتابة الأاكدميية

 د. عبد اجمليب

 فقه اللغة 

  آأمحد د/ ظهري

 النصوص اخملتارة من الأدب احلديث

سلمىد/

 

 

 MA Arabic     املاجس تري

 C   الثاين
007 

 تدريبات حنوية 

 د/ عامرة لكزار

 الرصف النيص

 د/ شكفته نرسين

 2-ليةت  قراءات

  سلمىد/ 
 

   رابعال
C 

007 
 (2لغة اإجنلزيية ) (2لغة اإجنلزيية )   

 

 

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 C 22 ثاينال 
 النقد الأديب احلديث 

 انيش آأ.محمد

 النقد الأديب احلديث 

 آأ.محمد انيش
 (2دراسات لغوية )

 د. محمد حافظ بشري

 (2دراسات لغوية )

 د. محمد حافظ بشري
 

 

 

 

 

 



 

  م2021  ربيعجدول احملارضات لفصل ال
Time Table For the Semester Spring 2021 

Thursday 

ل
ص
الف

رفة 
الغ
مق 
 5 4 3 2 1 ر

8:30-9:30 9:30 – 10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

8:30 – 9:20 9:20 – 10:10 10:10 – 11:00 11:00 – 11:50 11:50 – 12:40 

 
 

 BS Arabic     باكلوريوس

 C 22 رابعال

نظام الأرسة وقميها يف 

 الإسالم

 د/ قديرة سلمي 

 (3الأدب العريب القدمي )

 د/ مؤيد فاضل

 (3عمل اللغة )

 د/ مسرية صغري

 (3حنو )

 د/ مدحيه صادق

 مبادئ الرايضيات
 

 C 108 اخلامس
(II) 

 (4الأدب العريب القدمي )

 د/ قديره سلمي
 (4عمل اللغة )

 د/ عالية آأكرم

 (4البالغة ) 

 د/ مسية انزش

 النقد الأديب القدمي

 د/ ايمسني  آأخرت

 (4حنو )

 د/ فوزية اتج مري

 C 108 السادس
(II) 

 تدريبات بالغية

 د/ فضل هللا

قباليات   الإ

 د/ سلمي

 اللهجات القرآ نية 

 بار خلي آأ.عبداجل 

 ( 5حنو )

  / شكفته نرسيند

 الأدب العريب احلديث 

 د/ سعادت عظمى

 C 22 ثامنال 

تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

 بغريها
  د/ عبد املنعم 

 تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بغريها
  د/ عبد املنعم 

 مبادئ الكتابة الأاكدميية

 د. عبد اجمليب

 قه اللغة ف

 

 النصوص اخملتارة من الأدب احلديث

د/ سلمى

 

 

 MA Arabic     املاجس تري

 C 007  الثاني
  2-تدريبات حنوية

 د/ عامرة لكزار

 2-الرصف النيص

 د/ شكفته نرسين

 تلية اتقراء

 سلمىد/ 

 تدريبات بالغية 

 آأ.عبداجلبار خلي 

 تدريبات بالغية 

 آأ.عبداجلبار خلي 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  م2021  ربيعجدول احملارضات لفصل ال
Time Table For the Semester Spring 2021 

 

Friday 

ل
ص
الف

رفة 
الغ
مق 
 5 4 3 2 1 ر

8:30-9:30 9:30 – 10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 12:30-1:30 

8:30 – 9:20 9:20 – 10:10 10:10 – 11:00 11:00 – 11:50 11:50 – 12:40 

 

 BS Arabic     باكلوريوس

 C 22 رابعال
 ( 3البالغة )

 آأ.عبداجلبار خلي 

 ( 3البالغة )

 آأ.عبداجلبار خلي 

 (3عمل اللغة )

 د/ مسرية صغري

نظام الأرسة وقميها يف 

 الإسالم

 د/ قديرة سلمي 
 

 C 108 اخلامس
(II) 

 النصوص اخملتارة

 د/ سعادت عظمى

 النصوص اخملتارة

 د/ سعادت عظمى
 

 (4الأدب العريب القدمي )

 د/ قديره سلمي
 (4عمل اللغة )

 د/ عالية آأكرم

 C 108 (II) السادس
 التفسري التحلييل

 د/ مسيع احل 

 التفسري التحلييل

 د/ مسيع احل 

 لقرآ نية اللهجات ا

 آأ.عبداجلبار خلي 

 تدريبات بالغية

 د/ فضل هللا
قباليات   الإ

 د/ سلمي

 C 22 ثامنال 
 تدريبات حنوية 

 د/ فوزية مري اتج

 تدريبات حنوية 

 د/ فوزية مري اتج

 النقد الأديب احلديث 

 مسني آأخرتد/ اي

 النقد الأديب احلديث 

 د/ ايمسني آأخرت
  

 

 MA Arabic     املاجس تري

 الثاني
C 

007 

 الرتمجة 

 

 الرتمجة 

 

 حمادثة وقراءة 

 د/ غزاهل شاهني

 حمادثة وقراءة 

 د/ غزاهل شاهني
 

 

 
 

 (فضل هللا ادلكتور/ الأس تاذ)

 معيد لكية اللغة العربية

 م2021فرباير   4التارخي: 


