
 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الإنسانية
 قسم اللغة العربية 

 ()أالصباحية المرحلة  الثانية للدراسة 1027_1026أسبوعي للعام جدول الدروس ال

 

 التدريسي المادة الوقت اليوم

 

 

 األحذ

 عبذد. عبذ انكريى و. انُحى 9

 د.يظهىر يحًىد أ.و. انصرف  01

 أ.و.د. حطٍ اضًاعيم  األدب اإلضاليي 00

 خهف و.و. حطاو اإلدارة انتربىيت 01

 
 

 خهف و.و. حطاو اإلدارة انتربىيت 0

 أيم صانح د.و.  كتاب انقذيى 9 

 د. أيم صانحو.  كتاب انقذيى 01 االثُيٍ

 د.يسهر صانحو.  انعروض 00

 و.و. ايُاش انفراش  انهغت االَكهيسيت 01

 و.و. ايُاش انفراش   انهغت االَكهيسيت 0

 

 

 انثالثاء

 حطيٍ د.عثًاٌأ.و. تحهيم انُص 9

 حطيٍ عثًاٌ د.أ.و. تحهيم انُص 01

 د.يسهر صانحو.   انعروض 00

 أ.و.د عبذ انرزاق فياض انبالغت 01

 أ.و.د عبذ انرزاق فياض انبالغت 0

 

 

 األربعاء

 يحًىدد. يظهىرأ.و. انصرف 9

 حطٍ اضًاعيم أ.و.د. األدب اإلضاليي 01

 د.عادل اضًاعيمو. حاضباث 00

 عبذ د.عبذ انكريىو. انُحى 01

 عبذ د.عبذ انكريىو. انُحى 0

 أ.و.د. حطٍ اضًاعيم األدب اإلضاليي 9 

 انخًيص
 

 د.عادل اضًاعيمو. انحاضباث 01

 أ.د. طارق هاشى عهى َفص انًُى 00 

  أ.د. طارق هاشى عهى َفص انًُى 01 

 0   



 رئاضت انقطى                                                                                              
 
 

 



 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الإنسانية
 قسم اللغة العربية 

 (-أ -الصباحية المرحلة )  الأولى   ةللدراس 1027_1026جدول الدروس الأسبوعي للعام 

 

 

 

 رئاصة انقضى                                                                                              
 

 التدريسي المادة الوقت اليوم

 

 

 األحذ

 د. خضيرحضيهأ.و. انىحو 9

 د. عبذ انوهابأ.و. انبالغة 01

 د. بشار صعذيو. األدب انجاههي 00

 د. بشار صعذيو. األدب انجاههي 01

 0   

 

 

 

 االثىيه

 د. خضيرحضيهأ.و. انىحو 9

 قحطان د. فيحاءو. انصرف  01

 د. دمحم خهفو. عهوو انقرآن 00

 د. دمحم خهفو. عهوو انقرآن 01

 

 

 انثالثاء

 د. خضير حضيهأ.و. انىحو  9

 خهف و.و.حضاو عهى انىفش انتربوي                 01

 خهف و.و.حضاو عهى انىفش انتربوي                 00

 و.و. رؤى جمال حقوق االوضان  01

 و.و. رؤى جمال حقوق االوضان  0

 

 

 بعاءاألر

 قحطان د. فيحاءو. انصرف  9

 د. عبذانوهاب حضيه انبالغة 01

 د. بشار صعذي األدب انجاههي 00

 عيذان. و.و أصش انتربية 01

 عيذان. و.و أصش انتربية 0

 أحمذ خضيرو.د. ا. انتعبير واإلوشاء 9 انخميش

 و.د. أحمذ خضيرا. انتعبير واإلوشاء 01 

 عادل اصماعيمد.  انحاصبات 00 

 انفراس إيىاس و.و. انهغة اإلوكهيزية 01 

 انفراس إيىاس و.و. انهغة اإلوكهيزية 0 

 



 جامعة تكريت / كلية الترةية للعلوم الإنسانية
 قسم اللغة العرةية 

 (ب )للدراسة الصتاحية المرحلة   الأولى  1027_1026جدول الدروس الأستوعي للعام 

 

 

 

 رئاصة انقضى                                                                                              
 

 التدريسي المادة الوقت اليوم

 

 

 األحذ

 د. بشار صعذيو.   األدب انجاههً 9

 د. بشار صعذيو.   األدب انجاههً 01

 واظى رٌاب د. و. انىحى 00

 واظى رٌابد. و. انىحى 01

 0   

 

 

 

 االثىٍه

 د. دمحم خهف و. عهىو انقرآن  9

 د. دمحم خهف و. عهىو انقرآن  01

 واظى رٌابد. و. انىحى 00

 قحطان فٍحاءد. و. انصرف  

 اصماعٍم عادل د.و. انحضابات 01

 

 

 انثالثاء

 صهى صهٍمانو.و.  حقىق اإلوضان  9

 صهى صهٍمانو.و.  حقىق اإلوضان  01

 د. عبذ انىهابأ.و. انبالغة  00

 خهف و.و. حضاو عهى انىفش انتربىي 01

 خهف و.و. حضاو عهى انىفش انتربىي 0

 

 

 بعاءاألر

 د. بشار صعذيو.   األدب انجاههً 9

 و.و. عٍذان أصش انتربٍة 01

 و.و. عٍذان أصش انتربٍة 00

 قحطان فٍحاءد. و. انصرف 01

 د. عبذانىهاب حضٍهأ.و. انبالغة 0

 د. عادل اصماعٍمو. انحاصبات 9 انخمٍش

 
 انفراس و.و. إٌىاس انهغة اإلوكهٍزٌة 01

 انفراسو.و. إٌىاس انهغة اإلوكهٍزٌة 00 

 أ.و.د. أحمذ خضٍر انتعبٍر واإلوشاء 01 

 
 أ.و.د. أحمذ خضٍر انتعبٍر واإلوشاء 0



 



 جامعة تكريت / كلية الترةية للعلوم الإنسانية
 قسم اللغة العرةية 

 (الصتاحية المرحلة )  الثانية الشعتة ب للدراسة 1027_1026أستوعي للعام جدول الدروس ال

 

 التدريسي المادة الوقت اليوم

 

 

 االحذ

 د. حطٍ عهي أ.و. انُحى 9

 خهف و.و. حطاو اإلدارة انتربىيت 01

 خهف و.و. حطاو انتربىيت اإلدارة 00

 يحًىدد. يظهىرأ.و. انصرف 01

 
 

 أ.و.د. حطٍ اضًاعيم  األدب اإلضاليي 0

 و.و. ايُاش انفراش  انهغت االَكهيسيت 9 

 و.و. ايُاش انفراش انهغت االَكهيسيت 01 االثُيٍ

 أ.و.د. عبذانرزاق فياض انبالغت 00

 أ.و.د. عبذانرزاق فياض انبالغت 01

 د. يسهر صانحو. انعروض 0

 

 

 انثالثاء

 د. حطٍ عهيأ.و. َحى 9

 د. حطٍ عهيأ.و. انُحى 01

 د.أيم صانح و. انكتاب انقذيى 00

 د.أيم صانحو. انكتاب انقذيى  01

 أ.و.د. حطٍ اضًاعيم األدب اإلضاليي 0

 

 

 األربعاء

 حطٍ اضًاعيمد.أ.و. األدب اإلضاليي                   9

 يحًىدد. يظهىرأ.و. انصرف 01

 حطيٍ د. عثًاٌأ.و. تحهيم انُص  00

 حطيٍ د. عثًاٌأ.و. تحهيم انُص  01

 
 د.عادل اضًاعيمو. انحاضباث 0

 انخًيص
 

 طارق انذنيًي. أ.د عهى َفص انًُى 9

 أ.د,طارق انذنيًي عهى َفص انًُى 01 

 أ.و.د. حطٍ اضًاعيم األدب اإلضاليي 00 

 د.عادل اضًاعيمو. انحاضباث 01 

 0   



 رئاضت انقطى                                                                                              



 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الإنسانية
 قسم اللغة العربية 

 )أ( الثالثة للدراسة الصباحية المرحلة  1027_1026جدول الدروس الأسبوعي للعام 

 التدريسي المادة الوقت اليوم

 

 

 األحد

 د. عمار طهم. النحو 9

 د. عمار طهم. النحو 01

 أ.م.د. صباح علي  علم اللغة 00

 د. مثنى احمدم.  علوم الحديث 01

 د. مثنى احمدم. علوم الحديث 0 

 

 

 االثنين

 حسين خلفم.د.  منهج البحث 9

01   

 صالح أ.م.د. فالح طرائق التدريس 00

 صالح أ.م.د.فالح طرائق التدريس 01

  عادل اسماعيلم.د.  األدب العباسي 0      

 

 

 الثالثاء

 د. عمار طهم. النحو 9

 أ.م.د. عادل صالح الكتاب القديم  01

 أ.م.دعادل صالح الكتاب القديم  00

 خلف  رعد د.م. االرشاد والصحة النفسية 01

 خلف رعد د.م. االرشاد والصحة النفسية 0

 

 

 األربعاء

 م.د. حسين خلف منهج البحث األدبي 9

 أ.م.د صباح علي علم اللغة 01

 مريم دمحم أ.م.د النقد القديم 00

01 

 
 األدب العباسي 

 
  م.د.عادل اسماعيل

 األدب العباسي  0
 

  م.د.عادل اسماعيل

 أ.م.د.مريم دمحم  النقد القديم  9 الخميس

 
 أ.م.د.مريم دمحم  النقد القديم  01

 
 رضا فائزة د.م. األدب األندلسي  00

 
 رضا فائزة د. األدب األندلسي  01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسة القسم                                                                                              

 



 رئاسة القسم

 / كلية الترةية للعلوم الإنسانية جامعة تكريت

 قسم اللغة العرةية

 ب(-المرحلة )  الثالثة  للدراسة الصتاحية  1027_1026جدول الدروس الأستوعي للعام 
 

 

 

 األحد

 دـد احمـد.سعم. علم اللغة  9

 د. مثنى احمد م. علوم الحديث  01

 د. مثنى احمد م. علوم الحديث  00

 د. عمار طهم. النحو 01

 د. عمار طهم. النحو 0 

 

 

 االثنين

 نجالء عبدالحسين. أ.م.د  األدب العباسي   9

01   

 د. حسين خلفم. منهج البحث  00

 صالح أ.م.د.. فالح التدريسطرائق  01

 صالح أ.م.د. فالح طرائق التدريس 0      

 

 

 الثالثاء

 خلف د.رعدم. اإلرشاد والصحة النفسية 9

 خلف د.رعدم. اإلرشاد والصحة النفسية  01

 د. عمار طهم. النحو 00

 أ.م.د. عادل صالح الكتاب القديم  01

 أ.م.دعادل صالح الكتاب القديم  0

 

 

 األربعاء

 أ.م.د. نجالءعبدالحسين             األدب العباسي   9

 أ.م.د. نجالءعبدالحسين              األدب العباسي   01

 د.ســعــد أحــمدم. علم اللغة 00

 د. حسين خلفم. منهج البحث  01

 أ.م. د. مريم دمحم النقد القديم 0

 جمعة حسين د.أ.م. األدب األندلسي 9 الخميس

 
  جمعة حسين.د. أ.م األدب األندلسي 01

 
 أ.م.د. مريم دمحم  النقد القديم  00

 
 أ.م.د. مريم دمحم  النقد القديم  01

 

 اليوم

 

 التدريسي المــادة الوقت



 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الإنسانية
  قسم اللغة العربية 

 (أ)شعبة الرابعةللدراسة الصباحية المرحلة  1027_1026للعام  ، يأسبوعجدول الدروس ال

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 التدريسي المادة الوقت يومال

 

 

 األحذ

 اتراهٍن هصطفىأ.م.د.  األدب الحذٌث/الٌثر 9

 خلف ًرجسد. أ.م. ذطثٍقاخ أدتٍح  01

 أ.م.د سعذ عثذ اللطٍف األدب الحذٌث / الشعر             00

 أ.م.د سعذ عثذ اللطٍف األدب الحذٌث / الشعر             01

 

 

 

 االثٌٍي

 أ.م.د. عاهر ههذي  القٍاس والرقىٌن 9

 الوشرف تحث ذخرج 01

 أ.م.د. عاهر ههذي  القٍاس والرقىٌن 00

 عثذ الجثار فاذيد. أ. الحذٌثالٌقذ األدتً  01

 عثذ الجثار د. فاذيأ. الٌقذ األدتً الحذٌث 0

 

 

 الثالثاء

 أ.د. ًافع علىاى  الٌحى 9

 أ.م.د. ًرجس خلف ذطثٍقاخ أدتٍح 01

 عثذ الجثار د. فاذي أ. الٌقذ األدتً الحذٌث 00

 حسٍي ًىريد. أ.م. ذطثٍقاخ لغىٌح 01

 حسٍي ًىريد. أ.م. ذطثٍقاخ لغىٌح 0

 

 

 األرتعاء

 أ.م.د حثٍة أحوذ فقه اللغح 9

 أ.د. ًافع علىاى  الٌحى 01

 أ.د. ًافع علىاى  الٌحى 00

 أ.م.د حثٍة أحوذ فقه اللغح 01

 اتراهٍن هصطفىأ.م.د.  األدب الحذٌث/الٌثر 0

 الوشرف تحث ذخرج                     9 الخوٍس

 

 خلفرعذ .م.د.  هشاهذج وذطثٍق 01

 رعذ خلفم.د.  هشاهذج وذطثٍق 00



 

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسح القسن 

 

 التدريسي المادة الوقت اليوم

 

 

 السثد

 أ.م.د. غٌام الٌقذ األدتً الحذٌث  9

 أ.م.د. غٌام الٌقذ األدتً الحذٌث 01

 أ.م.د. طاهرصالح فقه اللغح 00

 أ.م.د. طاهرصالح فقه اللغح 01



 

 جامعة تكريت / كلية الترةية للعلوم الإنسانية
 قسم اللغة العرةية 

 ب()شعتة الراةعةللدراسة الصتاحية المرحلة  1027_1026للعام  ، يأستوعجدول الدروس ال

 

 

 

 

 

 

 رئاسح القسن

 

 التدريسي المادة الوقت يومال

 

 

 األحذ

 د. سعذ عثذ اللطٍف م. األدب الحذٌث / الشعر              9

 د. سعذ عثذ اللطٍف م. األدب الحذٌث / الشعر              01

 ًرجس خلفد. أ.م. أدتٍحتطثٍقاخ  00

 ًرجس خلفد. أ.م. أدتٍحتطثٍقاخ  01

 هصطفى إتراهٍنأ.م.د.  األدب الحذٌث / الٌثر             0 

 

 

 

 االثٌٍي

 أ.م.د.غٌام دمحم الٌقذ األدتً الحذٌث 9

 الوشرف تحث تخرج 01

 أ.م.د.غٌام دمحم الٌقذ األدتً الحذٌث 00

 أ.م.د. عاهر ههذي القٍاس والتقىٌن 01

 أ.م.د. عاهر ههذي القٍاس والتقىٌن 0 

 

 

 الثالثاء

 حسٍي ًىريأ.د. تطثٍقاخ لغىٌح 9

 أ.م.د. حسٍي ًىري تطثٍقاخ لغىٌح 01

 علىاى أ.د. ًافع الٌحى 00

 علىاى أ.د. ًافع الٌحى 01

 أ.م.د حثٍة أحوذ اللغحفقه  0

 

 

 األرتعاء

 أ.د. ًافع علىاى الٌحى 9

 اتراهٍن هصطفىأ.م.د.  األدب الحذٌث/الٌثر 01

 أ.م.د حثٍة أحوذ فقه اللغح 00

 أ.م.د.غٌام دمحم الٌقذ األدتً الحذٌث 01

 
 الوشرف تحث تخرج 9

 .م.د. رعذ خلف هشاهذج وتطثٍق 01 الخوٍس

 .م.د. رعذ خلف هشاهذج وتطثٍق 00 


