
اسم التدريسيالمادة الدراسيةرابط الصفاسم التدريسيالمادة الدراسيةالوقتاليوم

م م مثنى محمودالنحوlmrbznrم م سارة زكيالرصف9:00

م م مثنى محمودالنحو lmrbznrم م سارة زكيلرصفا10:00

ية11:00 ز م م مثنى محمودالنحوk5wh315م م سارة دمحماللغة االنكلي 

بية6r7zw5qم م داليا ثانرعلوم القران12:00 ىأسس التر م م خولة حسي 

بية6r7zw5qم م داليا ثامرعلوم القران1:00 ىأسس التر م م خولة حسي 

م م مهند خزعلالبالغةwez5q4د مزهر صالحالتعبي  واإلنشاء9:00

م م مهند خزعلالبالغةwez5q4د مزهر صالحالتعبي  واإلنشاء10:00

م م أنمار داودنصوص قديمةzzkeiewد عادل صالحالنحو11:00

م م أنمار داودنصوص قديمةzzkeiewد عادل صالحالنحو12:00

يةrchqygfم م أنفالاألدب الجاهلي1:00 ى م م تغريد سليماللغة االنكلت 

م م إرساء رفعتالرصفzzkeiewد عادل صالحالنحو9:00

يفالبالغة10:00 م م إرساء رفعتالرصفwyruks5د إرساء رسر

زعلم النفس11:00 م م وسن ممدوحالمعجم والصوتbf43zm6د خولة حسي 

زعلم النفس12:00 م م وسن ممدوحالمعجم والصوتbf43zm6د خولة حسي 

nmwzzqد سهادحقوق االنسان1:00

يفالبالغة9:00 د انتصار سالماألدب االسالمي wyruks5د إرساء رسر

د انتصار سالماألدب االسالمي rchqygfم م أنفالاألدب الجاهلي10:00

د انتصار سالماألدب االسالمي rchqygfم م أنفالاألدب الجاهلي11:00

م م نبيل يوسفالعروض والقافيةnmwzzqد سهادحقوق االنسان12:00

م م نبيل يوسفالعروض والقافية

م م أحمد إياد(نظري )الحاسبات 9:00

م م أحمد إياد(نظري  )الحاسبات bfkz6d6م م أحمد إيادالحاسبات 10:00

bfkz6d6م م أحمد إيادالحاسبات 11:00
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عادل صالح عالوي.د.م.ا

مقرر الدراسة المسائية

المرحلة الثانيةالمرحلة االوىل



اسم التدريسيالمادة الدراسيةرابط الصفاسم التدريسيالمادة الدراسيةرابط الصف

aucef77د عمر محسنفقه اللغةq7452e7ية ى م م سارة دمحماللغة االنكلت 

aucef77د عمر محسنفقه اللغةq7452e7 د سعد عبداللطيفالنتر/ األدب الحديث

aucef776م م داليا ثامرالحديث ومصطلحهr7zw5q د سعد عبداللطيفالنتر/ األدب الحديث

bwwq436م م داليا ثامرالحديث ومصطلحهr7zw5qد حسن علي تطبيقات لغوية

bwwq43م م رشا مضزاألدب األندلسيtgzssd4د حسن علي تطبيقات لغوية

ew7ptgyد فالح حسنطرائق التدريسbckqrgpد سعد أحمدالنحو

ew7ptgyد فالح حسنطرائق التدريسbckqrgp د عامر المعجونالقياس والتقويم

vi4mhaiد عادل صالحالنحوkmojiqh د عامر المعجونالقياس والتقويم

vi4mhaiد عادل صالحالنحوkmojiqh م م منار نبيلالشعر/ األدب الحديث

kwnulqvد عادل صالحالنحوkmojiqh م م منار نبيلالشعر/ األدب الحديث

hhq5se275م م ألهام روكانالكتاب القديمw277tد سعد أحمدالنحو

hhq5se275م م ألهام روكانالكتاب القديمw277tي الحديث د مزهر صالحالنقد األدب 

pnwv7jx22م م دمحم صالحالنقد القديمou6yfي الحديث د مزهر صالحالنقد األدب 

pnwv7jx22م م دمحم صالحالنقد القديمou6yfى نوريعلم اللغة د حسي 

ية ز ى نوريعلم اللغةc3nrr34م م تغريد سليماللغة االنكلي  د حسي 

ngwqrqz22م م دمحم صالحالنقد القديمou6yfد سعد أحمدالنحو

ngwqrqz 5د سفيان عبد الواحداألدب العباسيai4u7dي الحديث د مزهر صالحالنقد األدب 

ngwqrqz 5د سفيان عبد الواحداألدب العباسيai4u7dم م بيداء دمحمتطبيقات أدبية

id2jfjv 5د سفيان عبد الواحداألدب العباسيai4u7dم م بيداء دمحمتطبيقات أدبية

id2jfjv

kl24i7pبوي وع بحث التخرجwq3bgwم م هند مجهولاإلرشاد الير فمشر المشر

kl24i7pبوي م م عبدهللا طارقالمشاهدة والتطبيقwq3bgwم م هند مجهولاإلرشاد الير

م م عبدهللا طارقالمشاهدة والتطبيقgs3bminم م مروة سبعمنهج البحث

gs3bminم م مروة سبعمنهج البحث
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ن.م.ا د مزهر صالح حسي 

رئيس القسم

المرحلة الرابعة المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية



رابط الصف
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المرحلة الرابعة


