
الصباحية - وليةالدراسات األ -اآلداب كلية  –جدول الدروس االسبوعي االلكتروني لقسم اللغة العربية   
كل ميتورابط الك  االيام المواد الدراسية المرحلة الوقت اسم التدريسي رمز الصف 

  جدول دروس المرحلة االولى

https://meet.google.com/lookup/csbwb2hq6e?authuser=0&hs=179 poiyw36 
 

 االحد المكتبة ومنهج البحث االولى 6-4 د.سهامة غفوري علي

http://meet.google.com/iuq-rmms-kfc ifqzq3t عبدالكريم د. يوسف  الصرف االولى 8 -6 

https://meet.google.com/lookup/bfz7cqitvd?authuser=1&hs=179  b6zdmb4 
 

الجاهلياالدب  االولى 6-4 د.ميالد عادل  االثنين 

https://meet.google.com/lookup/cn22guguol 5tqh5xv 
 

 التاريخ االولى 8 -6 

https://meet.google.com/lookup/ctajkvw4cs bolh23b النحو  االولى 9ـ  8 د. محمد عزيز 

https://meet.google.com/lookup/ctajkvw4cs bolh23b الثالثاء النحو االولى  6-4 د. محمد عزيز 

https://meet.google.com/lookup/exgxgrq4nh 24Wsmdz علو القران والحديث االولى 8-6 د. محمد عبدالقادر 

https://meet.google.com/lookup/fjl2xpg3rj dvbmpwx االربعاء حقوق االنسان االولى 6-4 د. ضياء عبدهللا 

https://meet.google.com/lookup/b32kqzgfmx lqdobxy الحاسوب االولى 8-6 حكم 

https://meet.google.com/lookup/d2gu7yx6yx mn4fms7 الخميس اللغة االنكليزية االولى 5-4 د. حسن الجبارة 

https://meet.google.com/lookup/c6xvi2txx3 5xq6oeh البالغة االولى 7-5 د محمد طه 

 جدول دروس المرحلة الثانية
https://meet.google.com/lookup/ac7gndyu5i zivnahx االحد البالغة الثانية 6-4 د. غسان 

https://meet.google.com/lookup/bb6u65cetq rskjbt7rskj
bt7 

 النحو الثانية   8-6 د. عبدالعزيز

https://meet.google.com/lookup/cf5se2dl6x f4nefwl .عبدالعزيز صالحد  العروض الثانية 8-9 

https://meet.google.com/lookup/cf5se2dl6x f4nefwl  .عبدالعزيز صالحد  االثنين العروض الثانية 4-5 

https://meet.google.com/lookup/bb6u65cetq rskjbt7rskj
bt7 

 النحو الثانية 6-5 د. عبدالعزيز

https://meet.google.com/lookup/fi6e53wuhp 3ot3jm4 
 

 الفلسفة الثانية 8-6 د. عفان عوف

https://meet.google.com/lookup/ac7gndyu5i zivnahx الثالثاء بالغة الثانية 5-4 د. غسان 

https://meet.google.com/lookup/gaefens752 Gv4tqx2 مناهج تفسير  الثانية 7-5 د. صالح ساير 

https://meet.google.com/lookup/eepe6ic44p?authuser=4&hs=179 4ze5e6i المهارات اللغوية الثانية 8-7 د. احمد عكاب 

 األدب اإلسالمي الثانية 9ــ  8   

https://meet.google.com/lookup/ec6n3esitz uykitmf االربعاء الكتاب القديم الثانية 6- 4 د. اياد صالح 

https://meet.google.com/lookup/ao6s45fmg2?authuser=2&hs=179 5nurvzt ادب اسالمي الثانية 8-6 د. عبد محمود بشر 

http://meet.google.com/vxj-nqid-atx 4akybld عبدالكريم د. يوسف  الخميس صرف الثانية 4-6 
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https://meet.google.com/lookup/djq4pswz6i mvr4mx7  صالحم. م. حسن  اللغة االنكليزية الثانية 6-7 

 جدول دروس المرحلة الثالثة
https://classroom.google.com/c/NjQ2NDQyODAzMDJa?cjc=lbj3zfi Ibj3zfi داالح االدب االندلسي الثالثة 6-4 د. ياسر  

https://meet.google.com/lookup/aglxl2zizm ms6bs2u النحو الثالثة 7-6 د. مهند احمد حسن 

https://meet.google.com/lookup/aih5lgg6nq dip5j2p تحليل نص  9-7 د. فارس علي 

https://meet.google.com/lookup/cupmjozu6v?hs=179 Ac3w2iq        االثنين ادب العصور المتاخرة الثالثة 6-4 . داليا حميد م 

https://meet.google.com/lookup/aglxl2zizm ms6bs2u النحو الثالثة 8-6 د. مهند احمد حسن 

https://classroom.google.com/c/NjQ2NDQyODAzMDJa?cjc=lbj3zfi Ibj3zfi االدب االندلسي الثالثة 9-8 د. ياسر 

https://meet.google.com/lookup/gsi5woqk77 ufggjd3 الثالثاء الكتاب القديم  الثالثة  6-4 د. اياد 

https://meet.google.com/lookup/gvbqr4ij37 Ikepquk االدب العباسي الثالثة 8-6 د.رائد 

https://meet.google.com/lookup/a5xf63ydpj ffyvvea اللغةعلم  الثالثة 6-4 د. عزت  االربعاء 

https://meet.google.com/lookup/gvbqr4ij37 Ikepquk ئدد. را  ادب عباسي الثالثة 6-7 

https://meet.google.com/lookup/gnm3abomhm ywqpz7c اللغة االنكليزية الثالثة 8-7 د. حسن الجبارة 

https://meet.google.com/lookup/ap5xijxgnf izrp43d  ابراهيم احمدد. قاسم  الخميس النقد القديم الثالثة 4-6 

https://meet.google.com/lookup/a5xf63ydpj ffyvvea علم اللغة الثالثة 7-6 د. عزت ابراهيم 

 جدول دروس المرحلة الرابعة
https://meet.google,com/lookup/erhfxrsu4l Rtr3m4y داالح المدارس النحوية الرابعة 6-4 د. مهند مجيد  

https://meet.google.com/lookup/bqjxrz7zqm qbm7o4c 
 

 النثر الحديث الرابعة 8-6 د. سناء 

https://meet.google.com/lookup/goofaje3t6?authuser=0&hs=179 bna7nes االثنين الشعر الحديث الرابعة 6-4 د.ساجدة 

https://meet.google.com/lookup/fwt2optysr pezhd5q 
 

 نقد حديث الرابعة 8-6 د. حمد و م. ياسين

https://meet.google.com/lookup/fsill52mgx 3x55gqo 
 

 الثالثاء النحو الرابعة 6-4 د. سعد صالح

https://meet.google.com/lookup/btwa2q7aay Roiwhfc مذاهب االدب العربي الرابعة 8-6 د. سحر 

https://meet.google.com/lookup/ev3cssdhsj ug5vvnv  االربعاء فقه اللغة الرابعة 6-4 د. نافع 

https://meet.google.com/lookup/hi5rmwtsd2 mf7iwcn اللغة االنكليزية الرابعة 7-6 د. حسن الجبارة 

https://meet.google.com/lookup/fsill52mgx 3x55gqo 
 

 النحو الرابعة 8-7 د. سعد صالح

https://meet.google.com/lookup/cdeijgwlk4 5urrw76  الخميس االدب المقارن  الرابعة 6-4 د. نافع 

https://meet.google.com/lookup/fwt2optysr pezhd5q 
 

 نقد حديث الرابعة 7-6 د. حمد وم. ياسين

 

https://meet.google.com/lookup/djq4pswz6i
https://classroom.google.com/c/NjQ2NDQyODAzMDJa?cjc=lbj3zfi

