اجلامعة الإسالمية العاملية – إاسالم آابد
لكية اللغة العربية
جدول احملارضات لفصل الريف 2020م (قسم البنني)
)Time Table For the Semester Fall 2020 (Male Campus

الفصل

رمق الغرفة

ا ألول

C 004

الثاين

LR 22

الثالث

LR 20

الرابع

LR 21

األول

LR
17

ا ألول

LR 21

يوم االثني
1
8:30-9:30

Monday

2

3

4

5

9:30 – 10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-1:30

باكلوريوس

BS Arabic

القرآن الكري
د /حسن عبد الباق

حنو ()1
أآ.حامد اإلهي

رصف ()1
أآ.عبد الرمحن

دراسات ابكس تانية

لغة اإجنلزيية ()1

البالغة ()1
د /عبد اجلبار عبد الس تار
حنو ()2
أآ.حامد اإلهي

ا ألدب العريب القدي ()1
د /مؤيد فاضل
البالغة ()2
د /فضل للا

رصف ()2
د /فيضان الرمحن
لغة اإجنلزيية ()3

عمل اللغة ()1
د /يوسف مصطفى

لغة اإجنلزيية ()2

املدخل اإىل العلوم العامة

عمل اللغة ()2
د /يوسف مصطفى

ا ألدب العريب القدي ()3
د /مؤيد فاضل

نظام ا ألرسة وقميهايف الإسالم
د /حسن عبد الباق

حنو ()3
د /محمد فيصل

عمل اللغة ()3
د /زبري عباس

مبادئ الرايضيات

املاجس تري
تدريبات كتابية
أآ.فرمان للا

MA Arabic
تدريبات حنوية ()1
د /ظهري أآمحد

ماجس تري الفلسفة
قاعة البحث اللغوي وا ألديب

قاعة البحث اللغوي وا ألديب

د /عبد اجمليب

د /عبد اجمليب

ادلكتوراه
اللغوايت
ا ألدبيات

دارسات دللية
د /محمد بشري

الرصف النيص ()1
د /محمد فيصل

حمادثة وقراءة ()1
د /أآخالق أآمحد

حمادثة وقراءة ()1
د /أآخالق أآمحد

MS Arabic
ا ألدب الإسالم
د /مؤيد فاضل

دراسات تركيبية نصية()1
د /فيضان الرمحن

دراسات

PhD Arabic
مدارس ا أللسنية احلديثة
د /محمد بشري

اترخي البحث اللغوي
د /محمد بشري
البالغة العربية
د /فضل للا

البالغة العربية
د /فضل للا
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الفصل

رمق الغرفة

ا ألول

C 004

الثاين

LR 22

الثالث

LR 20

الرابع

LR 21

األول

LR
17

ا ألول

LR 21

يوم الثالاثء
1
8:30-9:30

Tuesday

2

3

4

5

9:30 – 10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-1:30

باكلوريوس

BS Arabic

القرآن الكري
د /حسن عبد الباق

حنو ()1
أآ.حامد اإلهي

رصف ()1
عبد الرمحن

دراسات ابكس تانية

لغة اإجنلزيية ()1

البالغة ()1
د /عبد اجلبار عبد الس تار
حنو ()2
أآ.حامد اإلهي

ا ألدب العريب القدي ()1
د /مؤيد فاضل
البالغة ()2
د /فضل للا

رصف ()2
د /فيضان الرمحن
لغة اإجنلزيية ()3

عمل اللغة ()1
د /يوسف مصطفى

لغة اإجنلزيية ()2

املدخل اإىل العلوم العامة

عمل اللغة ()2
د /يوسف مصطفى

ا ألدب العريب القدي ()3
د /مؤيد فاضل

نظام ا ألرسة وقميهايف الإسالم
د /حسن عبد الباق

عمل اللغة ()3
د /زبري عباس

حنو ()3
د /محمد فيصل

مبادئ الرايضيات

املاجس تري
تدريبات كتابية
أآ.فرمان للا

MA Arabic
تدريبات حنوية ()1
د /ظهري أآمحد

ماجس تري الفلسفة
دراسات تركيبية نصية()1
د /فيضان الرمحن

ادلكتوراه
اللغوايت
ا ألدبيات

دارسات دللية
د /محمد بشري

الرصف النيص ()1
د /محمد فيصل

املدخل اإىل احلاسوب

املدخل اإىل احلاسوب

MS Arabic
ا ألدب الإسالم
د /مؤيد فاضل

دراسات لغوية ()1
د /زبري عباس

لغوية ()1
د /زبري عباس

PhD Arabic
مدارس ا أللسنية احلديثة
د /محمد بشري

اترخي البحث اللغوي
د /محمد بشري
النقد ا ألديب القدي
د /عبد اجمليب

النقد ا ألديب القدي
د /عبد اجمليب

جدول احملارضات لفصل الريف 2020م
Time Table For the Semester Fall 2020

الفصل

رمق الغرفة

ا ألول

LR 32

الثاين

LR 22

الثالث

LR 20

الرابع

LR 21

الامس

LR 32

السادس

LR 22

حنو ()4
أآ.عبد الرؤف بلغاري
ا ألدب العريب احلديث
أآ.محمد انش

الإقباليات
د /أآخالق أآمحد

السابع

LR 20

9:30 – 10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-1:30

ّرواد الفكر الإسالم
أآ.حسن بندري

ّرواد الفكر الإسالم
أآ.حسن بندري

الثامن

LR 21

2

3

4

5

النصوص اخملتارة (احلديثة)

تدريبات حنوية
د /فيضان الرمحن

األول

LR
17

يوم األربعاء
1

Wednesday

8:30-9:30

باكلوريوس

BS Arabic

املدخل اإىل احلاسوب

املدخل اإىل احلاسوب

ا ألدب النبوي الرشيف
أآ.فرمان للا
ا ألدب العريب القدي ()2
د /أآخالق

ا ألدب النبوي الرشيف
أآ.فرمان للا
ا ألدب العريب القدي ()2
د /أآخالق

البالغة ()3
البالغة ()3
د /عبد اجلبار عبد الس تار د /عبد اجلبار عبد الس تار

د /اإسامعيل ّمعارة

املاجس تري
قراءات حتليلية ()1
د /حسن عبد الباق

الإقباليات
د /أآخالق أآمحد
عمل الرتبية
تدريبات حنوية
د /فيضان الرمحن

قراءات حتليلية ()1
د /حسن عبد الباق

LR
17

ادلكتوراه
اللغوايت
/
ا ألدبيات

د /اإسامعيل عامرة

د /اإسامعيل عامرة

MA Arabic
ا ألدب العريب القدي
د /حبيب للا خان

عمل اللغة التطبيق
د /يوسف مصطفى

النصوص اخملتارة (القدمية)

النصوص اخملتارة (القدمية)

النصوص اخملتارة
أآ.محمد انش

PhD Arabic
عمل اللغة التطبيق
د /يوسف مصطفى

النصوص اخملتارة
أآ.محمد انش
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الفصل

رمق الغرفة

الامس

LR 32

النقد ا ألديب القدي
أآ.فرمان للا

البالغة ()4
د /حبيب للا خان

ا ألدب العريب القدي ()4
د /اإسامعيل ّمعارة

عمل اللغة ()4
د /زبري عباس

حنو ()4
أآ.عبد الرؤف بلغاري

السادس

LR 22

9:30 – 10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-1:30

السابع

LR 20

2

3

4

5

التفسري التحليل
د /عبد اجلبار عبد الس تار
ا ألدب العريب احلديث
د /اإسامعيل ّمعارة

حنو ()5
أآ.محمد صديق
مناجه البحث والتحقيق
د /عبد اجمليب

الثامن

تعلمي اللغة العربية
د /عبد املنعم

تعلمي اللغة العربية
د /عبد املنعم

تدريبات بالغية
د /فضل للا
العروض والقافية
أآ.محمد انش
مبادئ الكتابة الأاكدميية
د /عبد اجمليب

تدريبات بالغية
د /فضل للا
العروض والقافية
أآ.محمد انش

ا ألدب العريب احلديث
أآ.محمد انش
عمل الرتبية

LR 21

يوم الميس
1

Thursday

النصوص اخملتارة (احلديثة)

فقه اللغة
زبري عباس

8:30-9:30

باكلوريوس

BS Arabic

املاجس تري
LR 17

النقد ا ألديب احلديث
د /محمد عىل غوري

د /اإسامعيل ّمعارة

MA Arabic
النقد ا ألديب احلديث
د /محمد عىل غوري

مبادئ الكتابة الأاكدميية
د /عبد اجمليب

ا ألدب العريب القدي
د /حبيب للا خان
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الفصل

رمق الغرفة

الامس

LR 32

النقد ا ألديب القدي
أآ.فرمان للا

ا ألدب العريب القدي ()4
د /اإسامعيل ّمعارة

عمل اللغة ()4
د /زبري عباس

البالغة ()4
د /حبيب للا خان

السادس

LR 22

9:25 – 10:20

10:20-11:15

11:15-12:10

12:10-1:05

اللهجات والقراءات القرآنية

اللهجات والقراءات القرآنية

أآ.عبد اجلبار

أآ.عبد اجلبار

التفسري التحليل
د /عبد اجلبار عبد الس تار

حنو ()5
أآ.محمد صديق

السابع

LR 20

2

3

4

5

ا ألدب العريب احلديث
د /اإسامعيل ّمعارة

مناجه البحث والتحقيق
د /عبد اجمليب

الإسالم واحلضارات ا ألخرى

الإسالم واحلضارات ا ألخرى

الثامن

LR 21

يوم اجلمعة
1

Friday

النقد ا ألديب احلديث
أآ.حسن بندري

النقد ا ألديب احلديث
أآ.حسن بندري

مبادئ الكتابة الأاكدميية
د /عبد اجمليب

فقه اللغة
زبري عباس

8:30-9:25

باكلوريوس

BS Arabic

املاجس تري
LR 17

النحو
أآ.محمد صديق

(ا ألس تاذ ادلكتور/احلافظ محمد بشري)
معيد لكية اللغة العربية

MA Arabic
النحو
أآ.محمد صديق

مبادئ الكتابة أالاكدميية
د /عبد اجمليب

لغة اإجنلزيية ()1

لغة اإجنلزيية ()1

التارخي 16 :سبمتب2020م

