
 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة –جامعة تكرٌت 

 الدراسات األولٌة  –لسم اللغة العربٌة 

 / الدراسات المسائٌة 6102 – 6106جدول الدروس األسبوعً للعام الدراسً 

 المرحلة األولى

 الٌوم
 

 مدرس المادة المادة الولت

 د. ناظم ذٌابم. النحو 6 األحد

 د. ناظم ذٌابم. النحو 3

 د. حسن إسماعٌلأ.م. التعبٌر واإلنشاء 4

 د. بشار سعديم. األدب الجاهلً 5

 د. بشار سعديم. األدب الجاهلً 6

 د. دمحم خلفم. علوم المرآن 6 االثنٌن

 د. دمحم خلف مز علوم المرآن  3

 د. فٌحاء لحطانم. الصرف 4

 د. فٌحاء لحطانم. الصرف 5

 د. ناظم ذٌابم. النحو 6

 د. عبد الوهاب حسٌن أ.م. البالغة 6 الثالثاء

 . حسام صبارم.م علم النفس التربوي 3

 . حسام صبارم.م علم النفس التربوي 4

 م.م. رؤى جمال حموق اإلنسان 5

 م.م. رؤى جمال حموق اإلنسان 6

 د. بشار سعديم. األدب الجاهلً 6 األربعاء

 د. عبد الوهاب حسٌنأ.م. البالغة 3

 د. حسن إسماعٌلأ.م. التعبٌر واإلنشاء 4

 م.م. عٌدان عطٌة أسس التربٌة 5

 م.م. عٌدان عطٌة أسس التربٌة 6

 د. عادل إسماعٌلم. الحاسبات 6 الخمٌس

 د. عادل إسماعٌلم. الحاسبات 3

 م.م. إٌناس الفراس اللغة اإلنكلٌزٌة 4

 م.م. إٌناس الفراس اللغة اإلنكلٌزٌة 5

 

 أ.م.د. حسن إسماعٌل خلف

 رئٌس لسم اللغة العربٌة



 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة –جامعة تكرٌت 

 الدراسات األولٌة  –لسم اللغة العربٌة 

 / الدراسات المسائٌة 6102 – 6106جدول الدروس األسبوعً للعام الدراسً 

 ثانٌةالمرحلة ال

 الٌوم
 

 مدرس المادة المادة الولت

 م.م. حسام محمود اإلدارة التربوٌة 6 األحد

 م.م. حسام محمود اإلدارة التربوٌة 3

 د. مظهور محمودأ.م. الصرف 4

 د. عبد الكرٌم عبدم. النحو 5

 د. حسن إسماعٌلأ.م. األدب اإلسالمً 6

 د. عبد الرزاق فٌاضأ.م. البالغة 6 االثنٌن

 د. عبد الرزاق فٌاضأ.م. البالغة 3

 م.م. إٌناس الفراس اإلنكلٌزٌةاللغة  4

 م.م. إٌناس الفراس اللغة اإلنكلٌزٌة 5

 د. عادل إسماعٌلم. الحاسبات 6

 د. عثمان حسٌنأ.م. تحلٌل النص المرآنً 6 الثالثاء

 د. عثمان حسٌنأ.م. تحلٌل النص المرآنً 3

 د. حسن إسماعٌلأ.م. األدب اإلسالمً 4

 صالحد. أمل م. الكتاب المدٌم 5

 د. أمل صالحم. الكتاب المدٌم 6

 د. عبد الكرٌم عبدم. النحو 6 األربعاء

 د. عبد الكرٌم عبدم. النحو 3

 د. مظهور محمودأ.م. الصرف 4

 . حسن إسماعٌلأ.م.د األدب اإلسالمً 5

 د. عادل إسماعٌلم. الحاسبات 6

 د. طارق الدلٌمًأ. علم نفس النمو 6 الخمٌس

 د. طارق الدلٌمًأ. النمو علم نفس 3

 د. مزهر صالحم. العروض 4

 د. مزهر صالحم. العروض 5

 

 أ.م.د. حسن إسماعٌل خلف

 رئٌس لسم اللغة العربٌة



 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة –جامعة تكرٌت 

 الدراسات األولٌة  –لسم اللغة العربٌة 

 / الدراسات المسائٌة 6102 – 6106جدول الدروس األسبوعً للعام الدراسً 

 ثالثةالمرحلة ال

 الٌوم
 

 مدرس المادة المادة الولت

 د. عمار طهم. النحو 6 األحد

 د. عمار طهم.  النحو 3

 د. مثنى أحمدم. الحدٌث الشرٌف وعلومه 4

 د. مثنى أحمدم. الحدٌث الشرٌف وعلومه 5

 د. صباح علًأ.م. علم اللغة 6

 د. فالح حسنأ.م. التدرٌسطرائك  6 االثنٌن

 د. فالح حسنأ.م. طرائك التدرٌس 3

 د. عادل إسماعٌلم. األدب العباسً 4

 د. حسٌن خلفم. منهج البحث 5

 د. عمار طهم. النحو 6 الثالثاء

 د. عادل صالحأ.م. الكتاب المدٌم 3

 د. عادل صالحأ.م. الكتاب المدٌم 4

 رعد خلفد. م. اإلرشاد والصحة النفسٌة 5

 د. رعد خلفم. اإلرشاد والصحة النفسٌة 6

 د. مرٌم دمحمأ.م. النمد المدٌم 6 األربعاء

 د. صباح علًأ.م. علم اللغة 3

 د. عادل إسماعٌلم. األدب العباسً 4

 د. عادل إسماعٌلم. األدب العباسً 5

 د. حسٌن خلفم. منهج البحث 6

 دمحمد. مرٌم أ.م. النمد المدٌم 6 الخمٌس

 د. مرٌم دمحمأ.م. النمد المدٌم 3

 د. جمعة حسٌنأ.م. األدب األندلسً 4

 د. جمعة حسٌنأ.م. األدب األندلسً 5

 

 أ.م.د. حسن إسماعٌل خلف

 رئٌس لسم اللغة العربٌة



 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة –جامعة تكرٌت 

 الدراسات األولٌة  –لسم اللغة العربٌة 

 / الدراسات المسائٌة 6102 – 6106جدول الدروس األسبوعً للعام الدراسً 

 رابعةالمرحلة ال

 الٌوم
 

 مدرس المادة المادة الولت

 د. سعد أحمدم. فمه اللغة 6 األحد

 د. نرجس خلفأ.م. التطبٌمات األدبٌة 3

 د. إبراهٌم مصطفىأ.م. األدب الحدٌث / النثر 4

 د. سعد عبد اللطٌفم. األدب الحدٌث / الشعر 5

 د. سعد عبد اللطٌفم. األدب الحدٌث / الشعر 6

 د. عامر مهديأ.م. المٌاس والتموٌم 6 االثنٌن

 د. عامر مهديأ.م. المٌاس والتموٌم 3

 د. غنام دمحمأ.م. النمد األدبً الحدٌث 4

 د. غنام دمحمأ.م. النمد األدبً الحدٌث 5

 د. نرجس خلفأ.م. األدبٌةالتطبٌمات  6 الثالثاء

 د. نافع علوانأ. النحو 3

 د. غنام دمحمأ.م. النمد األدبً الحدٌث 4

 د. حسٌن نوريأ.م. التطبٌمات اللغوٌة 5

 د. حسٌن نوريأ.م. التطبٌمات اللغوٌة 6

 د. سعد أحمدم. فمه اللغة 6 األربعاء

 د. إبراهٌم مصطفىأ.م. األدب الحدٌث / النثر 3

 د. نافع علوانأ. النحو 4

 د. نافع علوانأ. النحو 5

 رعد خلفد. م. المشاهدة والتطبٌك 6 الخمٌس

 رعد خلفد. م. المشاهدة والتطبٌك 3

 

 

 أ.م.د. حسن إسماعٌل خلف

 رئٌس لسم اللغة العربٌة


