
 

 اإسالم آ ابد –اجلامعة الإسالمية العاملية 
  لكية اللغة العربية

 

 )قسم البنني(  م2021ربيع  ال فصللاحملارضات جدول 
Time Table For the Semester Spring 2021 (Male 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

  ولال  

LR
 2

0
 (1حنو ) 

 حمد صديقآ . 

 (1رصف )

 د/ فيضان الرمحن
 (1لغة اإجنلزيية ) املدخل اإىل احلاسوب دراسات ابكس تانية

 الثالث

LR
  2

3
 

 (2ال دب العريب القدمي )

  د/ آ خالق آ محد

 (2حنو )

لهي   آ .حامد اإ

 (2البالغة )

  د/ عبد اجلبار عبدالس تار
 (2عمل اللغة )

 زبري عبايسد/ 

 املدخل اإىل العلوم العامة

 

 الرابع

LR
  3

2
 

 (3ال دب العريب القدمي )

  د/ مؤيد فاضل
 ظام ال رسة وقميهايف الإسالمن 

 د/ حسن عبد البايق
 (3البالغة )

 د/ حبيب هللا

 (3حنو )

 محمد صديقآ .

 (3عمل اللغة )

 د/ محمد فيصل

 اخلامس
LR

  2
3

 

 (4حنو )

 لهي حامداإ آ . 

 النقد ال ديب القدمي

 آ .فرمان هللا

 (4البالغة )

 د/ عبد اجمليب

 4ال دب العريب القدمي 

 د/ حبيب هللا
 النصوص اخملتارة )القدمية(

 د/ اإسامعيل عامرة

 

 MA Arabic     املاجس تري

LR الثاين
   

1
8

  2-الرصف النيص  

 د/ ظهري آ محد

  2-الرصف النيص

 د/ ظهري آ محد

 (2قراءات حتليلية )

 د/ اإسامعيل عامرة

 (2قراءات حتليلية )

 د/ اإسامعيل عامرة

 الرتمجة

 د/ زبري عبايس

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 ثاينال 

LR
 2

1
 النقد ال ديب احلديث 

 آ .محمد انيش
 ال دب عريب يف ش به الفارة 

 د/ آ خالق آ محد
 ال دب عريب يف ش به الفارة 

 د/ آ خالق آ محد

 ال دب احلديث املقارن

 آ .حسن بندري

    3دراسات تركيبية نصية 

 د/ زبري عبايس

 PhD Arabic    ادلكتوراه

 للغوايتا

ذة
سات
ال 
ف 
غر

 

 آ صول النحو

 د. حافظ محمد بشري

 آ صول النحو

 د. حافظ محمد بشري
 

 مصادر ادلراسات النحوية

 د. حافظ محمد بشري

 مصادر ادلراسات النحوية

 د. حافظ محمد بشري

 ال دب املقارن ال دبيات

 د. محمد عىل غورى

 فنون ال دب

 د. عبد اجمليب

 فنون ال دب

 د. عبد اجمليب
  

    

 

 النسخة ال وىل



  م2021 ربيعجدول احملارضات لفصل ال
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

  ولال  

LR
 2

0
 (1رصف ) 

 الرمحند/ فيضان 

 (1حنو )

 محمد صديقآ .
 (1لغة اإجنلزيية ) املدخل اإىل احلاسوب دراسات ابكس تانية

 الثالث

LR
  3

2
 

 (2ال دب العريب القدمي )

  د/ آ خالق آ محد

 (2حنو )

لهي   آ .حامد اإ

 (2عمل اللغة )

 زبري عبايسد/ 
 (2البالغة )

 د/ عبد اجلبار عبدالس تار
 املدخل اإىل العلوم العامة

  

 الرابع

LR
  3

2
 

 (3ال دب العريب القدمي )

  د/ مؤيد فاضل
 يف الإسالم ظام ال رسة وقميهان

 د/ حسن عبد البايق

 (3البالغة )

  د/ حبيب هللا

 (3حنو )

 محمد صديقآ .

 (3عمل اللغة )

 د/ محمد فيصل

 اخلامس

LR
  2

3
 

 (4حنو )

 لهي حامداإ آ .

 النقد ال ديب القدمي

 آ .فرمان هللا

 (4البالغة )

 د/ عبد اجمليب

 النصوص اخملتارة )القدمية(

 د/ اإسامعيل عامرة
 4ال دب العريب القدمي 

 د/ حبيب هللا

 

 MA Arabic     املاجس تري

LR   الثاين
   

1
8

  الرتمجة  

 د/ زبري عبايس

 (2حمادثة وقراءة )

 د/ آ خالق آ محد

 (2حمادثة وقراءة )

 د/ آ خالق آ محد

 تدريبات بالغية 

 ند/ حبيب هللا خا

 تدريبات بالغية 

 د/ حبيب هللا خان

 

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 ثاينال 

LR
 1

7
 النقد ال ديب احلديث 

 آ .محمد انيش

 ال دب احلديث املقارن

 آ .حسن بندري

 2دراسات تركيبية نصية 

 د/ فيضان الرمحن

 2تركيبية نصية دراسات 

 د/ فيضان الرمحن
    3دراسات تركيبية نصية 

 د/ زبري عبايس

 

 PhD Arabic    ادلكتوراه

 اللغوايت

ذة
ات

س
أل
 ا
ف

غر
   

 اجتاهات النقد  ال ديب احلديث 

 د. فضل هللا

 ال دبيات
 مصادر ادلراسات ال دبية 

 د. حسن عبد البايق

 مصادر ادلراسات ال دبية

 د. حسن عبد البايق

 

 

 
 

 



 

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

Wednesday 

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

 ال ول

LR
 2

0
 القرآ ن الكرمي  

 د/ حسن عبد البايق

 القرآ ن الكرمي 

 د/ حسن عبد البايق
   

 الثالث

LR
 2

1
 

    3لغة اإجنلزيية  3لغة اإجنلزيية 

 الرابع

LR
  3

2
 

 مبادئ الرايضيات

 
 مبادئ الرايضيات 

 
   

 اخلامس

LR
 2

2
 

  
 (4البالغة )

 د/ حبيب هللا خان
 

 (4عمل اللغة )

 محمد فيصلد/ 

 السادس

LR
 2

0
 

  
قباليات  الإ

 د/ آ خالق آ محد

قباليات  الإ

 د/ آ خالق آ محد

 ال دب العريب احلديث

 آ .فرمان هللا

 السابع

LR
 2

1
 

  
 لعروض والقافيةا

 آ .محمد انيش

 لعروض والقافيةا

 آ .محمد انيش

 عمل الرتبية

 د/ عبداجمليب

 الثامن

R
  3

2
 النقد  ال ديب احلديث  

 د. محمد عىل غوري
LR 18 

 النقد  ال ديب احلديث 

 د. محمد عىل غوري
LR 18 

 تدريبات حنوية 

 آ .عبدال كرب

 تدريبات حنوية 

 آ .عبدال كرب
 

 

 MA Arabic     اجس تريامل

LR   الثاين
   

2
2

 2تدريبات حنوية   

عبد الرؤف بلغاريآ .   

 2تدريبات حنوية 

عبد الرؤف بلغاريآ .   
   

LR   رابعال
   

1
8

 النقد  ال ديب احلديث   

 د. محمد عىل غوري

 النقد  ال ديب احلديث 

 د. محمد عىل غوري

 العروض والقافية

 آ .محمد انيش        

 لعروض والقافيةا

 آ .محمد انيش

 عمل الرتبية

 د/ عبداجمليب

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 الثاين

LR
 1

7
 نصوص بالغية ونقدية  

  د/ حسن عبد البايق

 نصوص بالغية ونقدية 

 د/ حسن عبد البايق
   

 



 

  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

 السادس

LR
  2

0
 (5حنو ) 

 د/ ظهريآ محد

 (5حنو )

 د/ ظهري آ محد

 تدريبات بالغية

 د/ فضل هللا

 تدريبات بالغية

 د/ فضل هللا

 ال دب العريب احلديث

 آ .فرمان هللا

 السابع

LR
 2

1
 مناجه البحث والتحقيق 

 اإسامعيل عامرةد/ 

 2ال دب العريب احلديث 

 آ .فرمان هللا

 رّواد الفكر الإساليم

 آ .حسن بندري

 الفكر الإساليم رّواد

 آ .حسن بندري

 عمل الرتبية

 د/ عبداجمليب

 الثامن

LR
  3

2
 

 مبادئ الكتابة ال اكدميية

 د/ عبداجمليب

 النصوص اخملتارة )احلديثة(

 د/ اإسامعيل مّعارة

 النصوص اخملتارة )احلديثة(

 د/ اإسامعيل مّعارة
 فقه اللغة

 د/ محمد فيصل

 فقه اللغة

 د/ محمد فيصل

 

 MA Arabic     ملاجس تريا

   رابعال

LR
   

1
8

  

 4عمل اللغة 

 د/ محمد فيصل

 (4عمل اللغة )

 محمد فيصل د/

 ال دب العريب احلديث

 آ .فرمان هللا

 ال دب العريب احلديث

 آ .فرمان هللا

 عمل الرتبية

 د/ عبداجمليب

 

 MS Arabic     ماجس تري الفلسفة

 الثاين

LR
 1

7
 

 
 2-دراسات لغوية

 د/ حافظ محمد بشري
  2-دراسات لغوية

  د/ حافظ محمد بشري
  

 

 

 

 

  



 

  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

8:30-9:25 9:25 – 10:20 10:20-11:15 11:15-12:10 12:10-1:05 

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

 
 

 BS Arabic     باكلوريوس

 السادس

LR
  

2
0

 اللهجات والقراءات القرآ نية 

 د/ زبري عبايس
 التفسري التحلييل
 د/ مسيع احلق

 التفسري التحلييل
 د/ مسيع احلق

 ات القرآ نيةاللهجات والقراء 

 د/ زبري عبايس

 السابع

LR
 2

1
 مناجه البحث والتحقيق 

 د/ اإسامعيل عامرة

 2ال دب العريب احلديث 

 آ .فرمان هللا
 

الإسالم واحلضارات 

 ال خرى

 

 الإسالم واحلضارات ال خرى

 

 الثامن

LR
  3

2
 

 تعلمي اللغة العربية 

 د/ عبد املنعم

 تعلمي اللغة العربية 

 د/ عبد املنعم

 مبادئ الكتابة ال اكدميية

 د/ عبداجمليب

 مبادئ الكتابة ال اكدميية

 د/ عبداجمليب
 

 

 MA Arabic     املاجس تري

  رابعال

LR
   

1
7

  

 2-لغة آ جنلزيية

 

 2-لغة آ جنلزيية

 
   

 

 

 

 (فضل هللاادلكتور/ س تا ال  )

 معيد لكية اللغة العربية

 م2021فرباير 4التارخي: 


