
 

 جامعة تكريت 

 كلية التربية / طوز خورماتو

 لسم اللغة العرلبية

 0202/ 0202لسم اللغة العربية للدراسة المسائية   الجدول اليومي للدروس في

 الرابع الثالث الثاني األول الساعة اليوم
 

االدب  د. أنور جمال النحو 03:2 االحد
 اإلسالمي

 د. انتصار الحديثالنمد  م.م. كاني النحو م.م.محمود

االدب  د. أنور جمال النحو 3:2:
 اإلسالمي 

 د. انتصار النمد الحديث م.م. كاني النحو م.م.محمود

تحليل النص  م.م. ريبوار النحو م.م. البال  الصرف  03:2
 المراني

 د. أنور جمال النحو  م.م. دنيا

تحليل النص  م.م. ريبوار النحو م.م. البال  الصرف 03:2
 المراني

 د. أنور جمال النحو م.م. دنيا
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 ساعة حرة

 د. أنور جمال
 

      

       د. أنور جمال ساعة حرة 03:2

 م.م. عامر المشاهدة والتطبيك م.م. رشيد الشعر العباسي م.م. البال الصرف  م.م. محمود  االدب الجاهلي 03:2 االثنين

 

:3:2 

 م.م. عامر المشاهدة والتطبيك م.م. رشيد الشعر العباسي م.م. البال الصرف م.م. محمود االدب الجاهلي

03:2 

 

المعجم وعلم  م.م. احمد سمين البالغة
 الصوت

 م.م. رشيد االدب الحديث ) النثر( د. انتصار االدب االندلسي م.م. بسام

03:2 

 

المعجم وعلم  م.م. احمد سمين البالغة
 الصوت

 م.م. رشيد االدب الحديث ) النثر( د. انتصار االندلسياالدب  م.م. بسام
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 م.م. بسام علم اللغة م.م. كاني النحو د. أنور جمال ساعة حرة 

03:2  
 

 م.م. بسام علم اللغة   د. أنور جمال ساعة حرة 

مهارت لغوية  03:2 الثالثاء
 تعبير وانشاء

 م.م. كاني التطبيمات اللغوية م.م. محمود المديمالنمد  م.م. احمد سمين البالغة  د. انتصار

 

:3:2 

مهارت لغوية 
 تعبير وانشاء

 م.م. كاني التطبيمات اللغوية م.م. محمود النمد المديم م.م. احمد سمين البالغة د. انتصار

 

03:2 

علوم المران 
والحديث النبوي 

 الشريف

 م.م. احمد سمين التطبيمات األدبية  رشيدم.م.  النثر العباسي م.م. محمود العروض  م.م. دنيا

علوم المران  03:2
والحديث النبوي 

 الشريف

 م.م. احمد سمين التطبيمات األدبية م.م. رشيد النثر العباسي م.م. محمود العروض م.م. دنيا

   د. أنور جمال ساعة حرة     03:2
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   د. أنور جمال ساعة حرة    

03:2   
 

   م.م. محمود المديمالنمد   

 م.م. فرياد الحاسبات  03:2 االربعاء
 م.م. كامران

النصوص 
 المديمة

 م.م. عامر المياس والتمويم م.م. بسام علم اللغة م.م. ريبوار

 م.م. فرياد الحاسبات 3:2:
 م.م. كامران

النصوص 
 المديمة

 م.م. عامر المياس والتمويم م.م. بسام علم اللغة م.م. ريبوار

 

03:2 

حموق االنسان 
 والديممراطية

 م.م. فرياد الحاسبات م.م. لتيبة هادي
 م.م. كامران 

 

منهج البحث 
والمكتبة 
وتحميك 
 النصوص

 م.م. محمود االدب الحديث) الشعر( م. م. كاني

حموق االنسان  03:2
 والديممراطية

  م.م. فرياد الحاسبات م.م. لتيبة هادي
 م.م. كامران

 

منهج البحث 
والمكتبة 
وتحميك 
 النصوص

 م.م. محمود االدب الحديث) الشعر( م. م. كاني
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 د. أنور جمال النحو   م.م. ريبوار النحو م.م. محمود االدب الجاهلي

       م.م. محمود االدب الجاهلي 03:2

علم النفس  03:2 الخنيس
 التربوي والنو

اللغة  م.م. لتيبة هادي
 االنكليزية 

د. احسان عبد  اللغة االنكليزية اكرمد. علي 
 العزيز

 د. عبد السالم اللغة االنكليزية

 

:3:2 

علم النفس 
 التربوي والنو

اللغة  م.م. لتيبة هادي
 االنكليزية

د. احسان عبد  اللغة االنكليزي د. علي اكرم
 العزيز

 د. عبد السالم اللغة االنكليزية

03:2 

 

 أسس التربية د. علي أكرم اللغة االنكليزية
واإلرشاد 
 التربوي

مناهج   م.م. لتيبة هادي 
التدريس 
 وطرائمه

 د. انتصار النمد الحديث م.م. عامر

03:2 

 

 أسس التربية د. علي اكرم اللغة االنكليزية
واإلرشاد 
 التربوي

مناهج  م.م. لتيبة هادي
التدريس 
 وطرائمه

 د. أنور ساعة حرة م.م. عامر

االدب  جمالد. أنور  النحو 2::6
 االسالمي

 د. أنور ساعة حرة   م.م. محمود

03:2         

 

                                                                                                                                                                                  

 أ.م.د. وعد ليان انور                                                                                                                                                                                    

 رئيس المسم                                                                                                                                                                                         

 


