
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للبنات 

2021-2020العام الدراسي / جدول الدروس االسبوعي   

سات العليا/ الكورس االولالدرا  / العربية()اللغة قسم   

  

 رمز الصف  اسم االستاذ  المحاضرة نوع المادة  الوقت اليوم ت

 االثنين  1
 8:30( 8قاعة )

دراسات في االدب 
 العباسي

 أ م د شيماء نجم نظري
Kxqvdpt 

 االثنين  2
 قضايا السرد  10:30( 8قاعة )

ا د. سعيد عبد  نظري

   الهادي

د. عذراء عبد       نظري اللغة االنجليزية    12:00( 8قاعة )    االثنين  3

 cdcns63 الحسين 

دراسات في االدب  8:30( 8قاعة ) الثالثاء 4
 االندلسي

  pos26b4 .جنان قحطانا .د  نظري

    10:30( 8قاعة )    الثالثاء 5

مناهج نقدية   

 حديثة

    نظري

 ام د داود سلمان 

f2o4svz 

 8:30(8قاعة ) االربعاء  6

   

   

مصادر األدب  
 العربي
   
   

 أ م. د. ديلم كاظم  نظري

   

   

 

 االربعاء  7
 10:30( 8قاعة )

نظرية االنواع 

 األدبية
 نظري

 نهلة بنيان ا م د 

j2xahel 

األسلوبية  8:30قاعة المجانية االحد 8

   وتطبيقاتها

 اد .حسن منديل  نظري

     

Readtzu 

 5hxydno ا م د .آمنة محمد  نظري المعجم العربي 10:30قاعة المجانية  االحد 9

 Sjvjags ا.م د. عماد يونس   نظري علم النص  8:30قاعة المجانية  األثنين 10

 األثنين 11
 10:30قاعة المجانية

تحليل النص 

 القرآني 

ا د طالل خليفة   نظري

 5ne7szv سلمان



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 األثنين 12
 اللغة االنجليزية  12:00قاعة المجانية 

د. عذراء عبد  نظري

 cdcns63 الحسين 

 8:30قاعة المجانية  الثالثاء  13

   

 اللسانيات

   

 اد. بان صالح  نظري

   g2vdr3n 

 Szlgybi م د. ميرفت يوسف  نظري دراسات صرفية 10:30قاعة المجانية  الثالثاء  14

السيماء ، تطورها  8:30قاعة الدراسات  األثنين 15

 ومدارسها

 ا د. طالل خليفة   نظري

m3gytos 

  األثنين 16
 10:30قاعة الدراسات 

بناء القصيدة 

 العربية

 نظري
 5mw3ov6  ا.م د. محسن علي 

 Oul6l52 ا. د .انعام داود نظري قضايا ادبية قديمة  8:30قاعة الدراسات  الثالثاء  17

 lhs6hfh د.مروة غازي محمد  نظري اللغة االنجليزية  10:30قاعة الدراسات : الثالثاء  18

 الثالثاء  19

 11:30قاعة الدراسات 

نظريات تحليل 

 الخطاب

 نظري

 ا م .د .ثائر حسن 

  

mqwdzgz 
 

 8:30قاعة الدراسات  االربعاء 20

   

   

 االسلوبية

   

   

 ا.م د .فاطمة حيدر  نظري

   

   ez5573x 

   أ . د اثير محمد  نظري نظرية االدب 10:30قاعة الدراسات  االربعاء 21

   اساتذة القسم نظري الحلقة النقاشية  12:30قاعة الدراسات  االربعاء 22

 n3ybjmk ا د .خديجة زبار  نظري قضايا صرفية  8:30قاعة المسعودي   األحد 23

 األحد  24
 12:30قاعة المسعودي  

قضايا اللغة  

 المعاصرة

 نظري
 dtg2oce ا د حسن منديل

دراسات لغوية  8:30قاعة المسعودي   األثنين 25

 موازنة

 ا د. والء صادق  نظري

qkcnnnu 

   د. عماد يونسا  نظري الخالف النحوي 10:30قاعة المسعودي   األثنين  26

النظرية اللغوية     8:30قاعة الدراسات  الثالثاء  27

 عند العرب 

 ا د .حسن منديل نظري

xckokfy 

 lhs6hfh د.مروة غازي محمد  نظري اللغة االنجليزية  10:30قاعة المسعودي   الثالثاء  28

 vzr3qkm ا د بان صالح مهدي  نظري التداولية 11:30قاعة المسعودي : الثالثاء  29



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 8:30قاعة مجلس القسم  االحد 30

   

 علم النفس االدبي

   

 ا م د فرح غانم    نظري

f2zmnis 

 االحد  31
 11:30قاعة مجلس القسم 

مناهج البحث 

 العلمي 

 نظري
 72asts5 ا م د .عدي راشد

اد .خلود رحيم   نظري االحصاء التربوي 8:30قاعة مجلس القسم  األثنين 32

   عصفور

 األثنين 33
 10:30قاعة مجلس القسم 

نظريات التعلم 

 والتعليم

ا.م د. أزهار هادي   نظري

   رشيد

 األثنين 34
 اللغة االنجليزية  12:30قاعة مجلس القسم 

د. عذراء عبد  نظري

 cdcns63 الحسين 

 8:30قاعة مجلس القسم  االربعاء 35

   

 اتجاهات حديثة

   

ا م د تماضر حميد   نظري

  فياض   

36 
 10:30قاعة مجلس القسم   االربعاء

طرائق تدريس 

 اللغة العربية
ا.م د. زينة سالم   نظري

  محي 

 


