
 

سالم آ ابد   –اجلامعة الإسالمية العاملية    اإ
  لكية اللغة العربية

 

 

 ( ات )قسم البن    م 2020  ريف ال  فصل ل احملارضات  جدول  
Time Table For the Semester Fall 2020 (Female Campus) 

  Monday      يوم االثني 

ل 
ص

الف
 

مق  
ر

رفة 
الغ

 1 2 3 4 5 

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

 

 BS Arabic     باكلوريوس 

 C 14 الأول 
 ( 1حنو ) 

 د/ ظهري آأمحد  

 ( 1رصف ) 

 د/ فوزية مرياتج 

 القرآ ن الكري 

 د/ روبينة انز 

 القرآ ن الكري 

   د/ روبينة انز 

 دراسات ابكس تانية 

 

 الثاين  
C 

108 
(II) 

 ( 1البالغة ) 

 مسيعة انزش د/  

 ( 1عمل اللغة ) 

   د/ مسرية صغري 

جنلزيية )   ( 2لغة اإ

 

 ( 2رصف ) 

 د/ شكفته نرسين 

 ( 1الأدب العريب القدي )

   د/ مؤيد فاضل 

 C الثالث 
007 

 ( 2حنو ) 

   د/ فوزية مرياتج 

 ( 2عمل اللغة ) 

 د/ يوسف مصطفى 

 ( 2الأدب العريب القدي ) 

 د/ قديرة سلي 

 ( 2البالغة ) 

 د/ فضل للا 

جنلزيية ) لغة    ( 3اإ

 
 

 

 MA Arabic     املاجس تري 

    األول 
C 

108 
(I) 

 ( 1تدريبات حنوية ) 

 غري د/ مسرية ص 

 ( 1قراءات حتليلية ) 

 د/ مسيعة انزش  
 

 تدريبات كتابية 

 د/ غزاةل شاهي 

 ( 1حمادثة وقراءة ) 

 د/ قديرة سلي 

 ( 1الرصف النيص ) 

 د/ شكفته نرسين 

 

 

 MS Arabic      ماجس تري الفلسفة

  C 22 الأول 
 الأدب الإسالم 

 د/ ايمسي آأخت 
 ( 1دراسات تركيبية نصية) 

 د/ فوزية مرياتج 

 قاعة البحث اللغوي والأديب 

 د/ عالية آأكرم 
 ( 1دراسات لغوية ) 

 د/ عالية آأكرم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  م2020   ريفجدول احملارضات لفصل ال 
Time Table For the Semester Fall 2020 

 Tuesday      الثالاثء يوم  

ل 
ص

الف
 

مق  
ر

رفة 
الغ

 1 2 3 4 5 

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

 
 
 

 BS Arabic     باكلوريوس 

 C 14 الأول 
 ( 1حنو ) 

 د/ ظهري آأمحد  

 ( 1رصف ) 

 د/ فوزية مرياتج 

جنلزيية )   ( 1لغة اإ

 

جنلزيية )   ( 1لغة اإ

 

 ابكس تانية دراسات  

 

 الثاين  
C 

108 
(II) 

 ( 1البالغة ) 

 د/ مسيعة انزش 

 ( 1عمل اللغة ) 

   د/ مسرية صغري 

جنلزيية )   ( 2لغة اإ

 

 ( 2رصف ) 

 د/ شكفته نرسين 

 ( 1الأدب العريب القدي )

 د/ مؤيد فاضل 

 C الثالث 
007 

 ( 2حنو ) 

   د/ فوزية مرياتج 

 ( 2عمل اللغة ) 

 د/ يوسف مصطفى 

 ( 2) الأدب العريب القدي  

 د/ قديرة سلي 

ىل العلوم العامة   املدخل اإ

نعام   رة عم آأ.   اإ
 ( 2البالغة ) 

 د/ فضل للا 
 
 

 MA Arabic     املاجس تري 

    األول 
C 

108 
(I) 

 ( 1تدريبات حنوية ) 

 غري د/ مسرية ص 

 ( 1قراءات حتليلية ) 

 د/ مسيعة انزش  
 

 تدريبات كتابية 

 د/ غزاةل شاهي 

 ( 1حمادثة وقراءة ) 

 سلي د/ قديرة  

 ( 1الرصف النيص ) 

 د/ شكفته نرسين 

 
 
 

 MS Arabic      ماجس تري الفلسفة

  C 22 الأول 
 الأدب الإسالم 

 د/ ايمسي آأخت 
 ( 1دراسات تركيبية نصية) 

 د/ فوزية مرياتج 

 قاعة البحث اللغوي والأديب 

 د/ عالية آأكرم 
 ( 1دراسات لغوية ) 

 د/ عالية آأكرم 

 

 PhD Arabic    ادلكتوراه 

 C الأدبيات 
001 

 النقد الأديب القدي 

 د/ عبد اجمليب 

 النقد الأديب القدي 

 د/ عبد اجمليب 

 البالغة العربية  

 د/ فضل للا 

 البالغة العربية  

 د/ فضل للا 

 

 
 

 

 

 



 

  م2020   ريفجدول احملارضات لفصل ال 
Time Table For the Semester Fall 2020 

  Wednesday      يوم األربعاء 

ل 
ص

الف
 

مق  
ر

رفة 
الغ

 1 2 3 4 5 

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

 BS Arabic     باكلوريوس 

 C 14 الأول 
ىل احلاسوب   املدخل اإ

 

ىل احلاسوب   املدخل اإ

 
   

 الثاين  
C 

108 
(II) 

 الأدب النبوي الرشيف 

 د/ غزاةل شاهي 

 الرشيف الأدب النبوي  

 د/ غزاةل شاهي 
   

 C الثالث 
007 

جنلزيية )   ( 3لغة اإ

 

ىل العلوم العامة   املدخل اإ

نعام   رة عم آأ.   اإ
 ادلورات القصرية 

   C 22 رابع ال 
 ( 3عمل اللغة ) 

 د/ عالية آأكرم 

 ( 3الأدب العريب القدي )

   د/ ايمسي آأخت 

 نظام الأرسة وقميها يف الإسالم 

 د/ قديرة سلي 

 الامس 
 C 

108 
(I) 

  
 ( 4البالغة )   

 د/ حبيب للا خان 

 ( 4حنو ) 

   د/ ظهري آأمحد 

 النقد الأديب القدي 

 د/ ايمسي  آأخت 

   C 14 السابع 
 عمل التبية 

 

 عمل التبية 

 

 الأدب العريب احلديث 

 د/ سعادت عظمى 
 

 

 MA Arabic     املاجس تري 

    األول 
C 

108 
(I) 

ىل احلاسوب   املدخل اإ

 
 

ىل    احلاسوب املدخل اإ

 
 

   

 
C 

108 
(II) 

  
 مبادئ الكتابة الأاكدميية 

 د/ غزاةل شاهي 

 النصوص اخملتارة 

 د/ سعادت عظمى 

 الأدب العريب القدي 

 د/ سلمى س يهول 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  م2020   ريفجدول احملارضات لفصل ال 
Time Table For the Semester Fall 2020 

  Thursday      يوم اخلميس 

صل 
الف

 

مق  
ر

رفة 
الغ

 1 2 3 4 5 

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

 
 

 BS Arabic     باكلوريوس 

 C 22 رابع ال 
 ( 3حنو ) 

 د/ مدحية صادق 

 نظام الأرسة وقميها يف الإسالم 

 د/ قديرة سلي 
 ( 3عمل اللغة ) 

 د/ عالية آأكرم 

 ( 3القدي )الأدب العريب  

 د/ ايمسي آأخت 
 ( 3البالغة ) 

 د/ مسيعة انزش 

 الامس 
 C 

108 
(II) 

 ( 4الأدب العريب القدي ) 

 د/ سعادت عظمى 

 ( 4عمل اللغة ) 

 د/ زبري عباس 

 ( 4البالغة )   

 د/ حبيب للا خان 

 ( 4حنو ) 

 د/ ظهري آأمحد 

 النقد الأديب القدي 

 د/ ايمسي  آأخت 

 C 14 السابع 
 والقافية العروض  

 آأ.محمد انش 

 العروض والقافية 

 آأ.محمد انش 

 الأدب العريب احلديث 

 د/ سعادت عظمى 

 رّواد الفكر الإسالم 

 آأ.حسن بندري 

 رّواد الفكر الإسالم 

 آأ.حسن بندري 
 

 
 

 MA Arabic     املاجس تري 

 C 
007 

 النحو 

 د/ ّعارة لكزار 

 مبادئ الكتابة الأاكدميية 

 شاهي د/ غزاةل  

 الأدب العريب القدي 

 د/ سلمى س يهول 

 النقد الأديب القدي 

 د/ محمد عىل غوري 

 النقد الأديب القدي 

 د/ محمد عىل غوري 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

  م2020   ريفجدول احملارضات لفصل ال 
Time Table For the Semester Fall 2020 

 Friday     يوم اجلمعة 

ل 
ص

الف
 

مق  
ر

رفة 
الغ

 1 2 3 4 5 

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

 
 

 BS Arabic     باكلوريوس 

 C 22 رابع ال 
 ( 3حنو ) 

 د/ مدحية صادق 

 ( 3البالغة ) 

 د/ مسيعة انزش 

 مبادئ الرايضيات 

 

 مبادئ الرايضيات 

 
 

 الامس 
C 

108 
(II) 

 ( 4الأدب العريب القدي ) 

 د/ سعادت عظمى 

 ( 4عمل اللغة ) 

 د/ زبري عباس 

 النصوص اخملتارة 

 د/ سلمى س هيول 

 النصوص اخملتارة 

 د/ سلمى س هيول 
 

 C 14 السابع 
 مناجه البحث والتحقيق 

 د/ سلمى س هيول 

 مناجه البحث والتحقيق 

 د/ سلمى س هيول 
 الإسالم واحلضارات الأخرى 

 

 الإسالم واحلضارات الأخرى 

  

 
 MA Arabic     املاجس تري 

 C 
007 

 النحو 

 د/ ّعارة لكزار 

جنلزيية )   ( 1لغة اإ

 
 

جنلزيية )   ( 1لغة اإ

 
 

  

 

 
 

 احلافظ محمد بشري( ادلكتور/  الأس تاذ ) 

 عيد لكية اللغة العربية 

 م 2020سبمتب   16التارخي:  


