
  / الفصل األول للصف األول الجدول اإلسبوعي                جامعة االنبار                   

 8102/8102:للعام الدراسي                                             كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                     قسم اللغة العربية     

 االول ج/الصف االول ب/الصف أ األول/الصف الساعة اليوم

 االحد

 د. فراس مهارات لغوية د. مهند بالغة د. عثمان ادب جاهلي 2
 د. زياد حقوق انسان د. عثمان ادب جاهلي د. مهند بالغة 01
 د. عثمان ادب جاهلي د. فراس مهارات لغوية د. زياد حقوق انسان 00
 د. مهند بالغة د. زياد حقوق انسان د. فراس مهارات لغوية 08

        

 األثنين

 د. زياد حقوق انسان د. قصي صرف د. احمد نحو 2
 د. احمد نحو د. زياد حقوق انسان د. قصي صرف 01
 قصيد.  صرف د. احمد نحو د. زياد حقوق انسان 00
08       

 0       

 الثالثاء

 د. فراس مهارات لغوية د. مهند بالغة قصيد.  صرف 9
 د. مهند بالغة قصيد.  صرف د. فراس ارات لغويةمه 01
 د. قصي صرف  علم النفس التربوي د. مهند بالغة 00
  علم نفس  فراسد.  مهارات   علم النفس التربوي 08

 األربعاء

علوم قران والحديث  9
 النبوي 

 د. قصي صرف د. احمد نحو د. زياد 

علوم قران  د. عثمان ادب جاهلي د. قصي صرف 10
 والحديث النبوي

 د. زياد 

 د. عثمان ادب جاهلي د. قصي صرف د. احمد نحو 11
علوم قران والحديث  د. عثمان ادب جاهلي 12

 النبوي
 د. احمد نحو د. زياد 

 الخميس

 د. احمد نحو د. مهند بالغة د. عثمان ادب جاهلي 9
 د. زياد  علوم قرآن  د. عثمان ادب جاهلي د. مهند بالغة 10
علوم قران والحديث  11

 النبوي
 د. عثمان ادب جاهلي د. احمد نحو د. زياد 

 د. مهند بالغة د. زياد  علوم قران والحديث  د. احمد نحو 12
                                                                                    

 

 

 

 

 



 للصف الثاني / الفصل األول  الجدول اإلسبوعي                جامعة االنبار                   

 8102/8102:للعام الدراسي                                             كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                     قسم اللغة العربية     

 الثاني / ج/الصف / ب الثاني/الصف أ الثاني/الصف الساعة اليوم

 د. عبد الناصر بالغة  علم نفس سعيدد.  ادب اسالمي 2 االحد
د. عبد  بالغة 01

 الناصر
  علم نفس د. سعيد ادب اسالمي

 د. سعيد اسالمي ادب     علم نفس 00

   د. عبد الناصر بالغة   08

  د.  وص قديمةنص د. عبد الناصر بالغة د. عامر عروض 2 األثنين
 د. اسامة صرف د. عامر عروض  د.  نصوص قديمة 01
 د. عبد الناصر بالغة  د.  نصوص قديمة د. اسامة صرف 00
د. عبد  بالغة 08

 الناصر
 د. عامر عروض د. اسامة صرف

 د. عمار المعجم العربي د. اسامة صرف د. وسام نحو 2 الثالثاء
 د. سعيد ادب اسالمي د. وسام نحو د. عمار المعجم العربي 01

 د. ضامن نحو د. سعيد ادب اسالمي د. اسامة صرف 00
 د. اسامة صرف د. عمار المعجم العربي د. سعيد ادب اسالمي 08

 د. اسامة صرف د.  وسام النحو د. سعيد ادب اسالمي 9 األربعاء
 د. سعيد ادب اسالمي د. اسامة صرف د.  وسام النحو 10
 د. ضامن نحو  د. سعيد ادب اسالمي د. اسامة صرف 11
12       

 د. عمار المعجم العربي  د.    نصوص قديمة د.  وسام نحو 9 الخميس
 د.  ضامن نحو د. عمار المعجم العربي   د. عامر عروض 10
 د. عامر عروض د.  وسام نحو  د.  نصوص قديمة 11
  د.  نصوص قديمة د. عامر عروض د. عمار المعجم العربي 12

                                                                                                

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 للصف الثالث / الفصل األول  الجدول اإلسبوعي                جامعة االنبار                   

 8102/8102:للعام الدراسي                                             كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                     قسم اللغة العربية     

 /ج الثالث/الصف لث / بالثا/الصف / أ لثالثا/الصف الساعة اليوم

 عنادد.  نحو د. ابراهيم   كتاب قديم د. ايهاب نقد قديم 2 االحد
 د. ايهاب نقد قديم د. علي مطر تحليل نص قرآني   01
تحليل نص  00

 قرآني
 د. ابراهيم   كتاب قديم   د. علي مطر

   د. ايهاب نقد قديم رافعد.  نحو 08
 د. علي مطر تحليل نص قرآني رافعد.  نحو د. جاسم   كتاب قديم 0

 د. محمد نوري عباسي رافعد.  نحو د. محمود اندلسي 2 األثنين
   طارق عبود مناهج د. محمد  عباسي 01
 د. محمود اندلسي   طارق عبود مناهج 00
 عنادد.  نحو د. محمد  عباسي   08
 ارق عبودط مناهج د. محمود اندلسي رافعد.  نحو 0

 محمد عبدد.  علوم حديث رافعد.  نحو د. جاسم  كتاب قديم 9 الثالثاء
تحليل نص  10

 قرآني
 عنادد.  نحو   د. علي مطر

   د. علي مطر تحليل نص قرآني رافعد.  نحو 11
 د. ابراهيم  كتاب قديم محمد عبدد.  علوم حديث   12

 د. علي مطر تحليل نص قرآني د. ابراهيم  كتاب قديم محمد عبدد.  علوم حديث 1

 د. محمود اندلسي طارق مناهج د. محمد   عباسي 9 األربعاء
   د. محمود اندلسي   10
 د. محمد نوري عباسي   طارق مناهج 11
 طارق مناهج     12

   د. محمد   عباسي د. محمود اندلسي 1
 د. ايهاب د قديمنق د. محمد   عباسي د. محمود اندلسي 9 الخميس

   د. ايهاب نقد قديم   10
 د. محمود اندلسي    د. محمد  عباسي 11
   د. محمود اندلسي   12

 د. محمد نوري عباسي   د. ايهاب نقد قديم 1
                                                                           

 

 

 



 مسائيللصف األول  الجدول اإلسبوعي   جامعة االنبار                   

 8102/8102:للعام الدراسي                                             كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                     قسم اللغة العربية     

 

   األول/الصف الساعة اليوم

 اسماعيلد.  تربويعلم نفس ال 08 االحد
 د. رباح حقوق انسان 0
 د.  عبد اهلل نحو 8
3   

 د. عثمان أدب جاهلي 08 األثنين
 د. عبد اهلل نحو 0
 عبد الناصرد.   بالغة 8
 د. رباح حقوق انسان 3

 د. فراس مهارات لغوية 08 الثالثاء
 د. اسامة صرف 0
 د. علي  والحديث النبوي الشريف علوم قرآن 8
3   

 د. اسامة صرف 08 األربعاء
 د. عبد اهلل حميد نحو 0
 د. عثمان ادب جاهلي 8
3   

 د. علي علوم قران 08 الخميس
 عبد الناصرد.  بالغة 0
 د. عبد اهلل نحو 8
3   

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للصف الثاني مسائي  الجدول اإلسبوعي

                 جامعة االنبار                    

 8102/8102:للعام الدراسي                                             كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                                  قسم اللغة العربية     

   الثاني /الصف الساعة ليوما

     د. عناد نحو 08 االحد
     رباح د.  ادب اسالمي 0
     مهندد.  بالغة 8

     د. قصي صرف 3

     د. عمار المعجم العربي 08 األثنين
     د. ايهاب نصوص قديمة 0
     د. عامر عروض 8
     مهندد.  بالغة 3

        د. اسماعيل وعلم نفس النم 08 الثالثاء
     د. عمار المعجم العربي 0
     د. قصي صرف 8
3       

     د. عامر عروض 08 األربعاء
     عنادد.   نحو 0
     د. قصي صرف 8
3        

     عنادد.   نحو 08 الخميس
     د. عامر عروض 0
     د. ايهاب نصوص قديمة 8

                                                                                                 

 عبد هللا حميد حسين .د.م.أ                                                                                                                         

 يةرئيس قسم اللغة العرب          

 

 

 


