
 جمهورية العراق

                                                           MINISTRY OF HIGHERوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                                                                                                                   

 
 EDUCATION & SCIENTIFIC                                                          جــامعة بــغداد     

RESEARCH                                                                                                                                                                                                                                                       
 BAGHDAD UNIVRCITY                          ربية للبــناتكلــية التــ

COLLEGE OF EDUCATION                                                                                                                         

                                                                        FOR WOMEN          قســم اللــغة العــــربية
                                                    

 
          

 

 
 

 لماجستير/ ا الدراسات العليام / جدول                               

 0202/ 0202/ العام الدراسي  الثاني/ الفصل الدراسي األدب/ الماجستيرجدول المواد الدراسية لمرحلة    

 القاعة والوقت االستاذ المادة اليوم

 األحد
 

 موسيقى الشعر
 قضايا الشعر الحديث

 ا.م.د. محسن علي
 ا.م.د. فرح غانم

 03:8( 1قاعة رقم )
 183:8( 1قاعة رقم )

 البالغة واألسلوبية األثنين
 طرائق كتابة )البحث، الرسالة، األطروحة(

 الحلقة النقاشية )السمنار(

 ا.م.د. ثائر حسن
  ذكرى محي ا.م.د. 

 القسم أساتذة

 03:8( 1قاعة رقم )
 183:8( 1قاعة رقم )
 133:8( 1قاعة رقم )

 

 تحليل النص األدبي الثالثاء
 اللغة االنجليزية

 النقد القديم وتطوره

 ا.م.د. فاطمة حيدر
 ا.م.د. ميسون     
 ا.م.د. صالح كاظم

 03:8( 1قاعة رقم )
 183:8قاعة الزيدي 

 113:8( 1قاعة رقم )

 

 

                                         

    

 

 د.  جنان قحطان فرحان  أ 

 رئيسة قسم اللغة العربية
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 لماجستير/ ا الدراسات العليام / جدول 

 0202/ 0202/ العام الدراسي  الثاني/ الفصل الدراسي اللغة/ الماجستيرجدول المواد الدراسية لمرحلة    

 القاعة والوقت االستاذ المادة اليوم

 األحد
 

 علم الداللة
 كتاب نحوي قديم

 الحلقة النقاشية )السمنار(

 ا.د. حسن منديل
 ا.د. عماد يونس

 أساتذة القسم

 03:8( 3قاعة )
 183:8 (3) قاعة
 133:8 (3) قاعة

 الرسالة، األطروحة( ،البحث)طرائق كتابة  االثنين
 دراسات نحوية

 ا.م.د. عواطف محمد
 ا.د. والء صادق

 

 03:8 (3) قاعة
 183:8 (3) قاعة

 علم الصوت الثالثاء
 اللغة اإلنجليزية
 علم المصطلح

 
 

 

 ا.م.د. ميرفت يوسف
 د. ميسون 

 ا.د. هند عباس
 

 03:8 (3) قاعة
 183:8قاعة الزيدي 

 113:8 (3) قاعة

 

 

                                                           

 

 

                               

 د.  جنان قحطان فرحان أ.                                                                                              

 رئيسة قسم اللغة العربية  
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 الدكتوراه/  الدراسات العليام / جدول 

 0202/ 0202/ العام الدراسي  الثاني/ الفصل الدراسي األدب/الدكتوراهجدول المواد الدراسية لمرحلة    

 القاعة والوقت االستاذ المادة اليوم

 األحد
 

 تطور األنواع في األدب
 تطور النثر العربي
 ظواهر أدبية حديثة

 

 ا.د. جنان قحطان
 ا.د. انعام داود
 ا.د. أثير محمد

 

 03:8( :قاعة ) 
 183:8( :قاعة  ) 
 133:8(  :قاعة  )

 الرواية والمسرحية االثنين
 مناهج ما بعد الحداثة

 الحلقة النقاشية

 ا.م.د. نهلة بنيان
 ا.د. طالل خليفة

 أساتذة القسم

 03:8( :قاعة ) 
 183:8( :قاعة  ) 
 133:8( :قاعة  ) 

 إشكاليات األدب العربي القديم وقضاياه الثالثاء
 اللغة اإلنجليزية

 الرسالة، األطروحة( ،البحث)طرائق كتابة 

 ا.م.د. صالح كاظم
 د. مروة غازي

 ا.م.د. عدي راشد

 03:8( :قاعة ) 
 183:8(  :قاعة  )

 113:8( :قاعة  ) 

 

 

                                                   

                                                                                               

 د.  جنان قحطان فرحانا.

 رئيسة قسم اللغة العربية  
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 الدكتوراه/  الدراسات العليام / جدول 

 0202/ 0202/ العام الدراسي  الثاني/ الفصل الدراسي اللغة/ الدكتوراهجدول المواد الدراسية لمرحلة    

 القاعة والوقت االستاذ المادة اليوم

 االحد
 

 علم الداللة
 قضايا اللغة العربية المعاصرة

 الحلقة النقاشية )السمنار(

 ا.د. خديجة زبار
 ا. د. حسن منديل

 أساتذة القسم

 03:8 (4)قاعة 
 183:8 (4)قاعة 
 133:8 (4)قاعة 

 الفكر النحوي االثنين
 اتجاهات البحث اللساني

 الرسالة، األطروحة( ،البحث)طرائق كتابة 

 صادقا.د. والء 
 ا.م.د. كريم عبيد
 ا.م.د. عدي راشد

 03:8 (4)قاعة 
 183:8 (4)قاعة 
 133:8(4)قاعة 

 التأويلية الثالثاء
 اللغة اإلنجليزية

 التداولية

 ا.د. هند عباس
 د. مروة غازي
 ا.د. بان صالح

 

 03:8 (4)قاعة 
 183:8 (4)قاعة 
 113:8(4)قاعة 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 ا. د.  جنان قحطان فرحان    

 رئيسة قسم اللغة العربية 
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 الماجستير/  الدراسات العليام / جدول                                       

 0202/ 0202/ العام الدراسي الثانيالفصل الدراسي / الطرائق/الماجستيرجدول المواد الدراسية لمرحلة    

 القاعة والوقت االستاذ المادة اليوم

 االثنين
 

 الرسالة، األطروحة( ،البحث)طرائق كتابة 
 االختبارات التحصيلية

 ا.م.د. هدى محمود
 ا.د. خلود رحيم 

 03:8 الطرائققاعة 
 183:8 الطرائققاعة  

 تكنولوجيا التعلم الثالثاء
 اللغة اإلنجليزية

 ا.د. احسان عمر
 ا.م.د. ميسون

 03:8 الطرائققاعة 
 183:8 الطرائققاعة 

 أربعاء
 

 دراسات متقدمة في المناهج
 الحلقة النقاشية )السمنار(

 ا.د. سندس عبد القادر
 أساتذة القسم

 

 03:8 الطرائققاعة 
 183:8 الطرائققاعة 

 

                                                

 

                                     

 

 

  د.  جنان قحطان فرحان ا.                                                                                     

 رئيسة قسم اللغة العربية                                                                                        

 


