
ت اليوم وقت المحاضرة
نوع المحاضرة 

حضوري/الكتروني
المرحلة المادة اسم التدريسي للمادة عدد الطلبة رقم القاعة للحضوري/ رابط المحاضرة االلكتروني 

1 االثنين 1.30-3.30 الكتروني الثانية نصوص قديمة الرزاق عبد منى م.م 75 https://meet.google.com/kww-qoha-fze?hs=179

2 االثنين 3.30-5.30 الكتروني الثانية معجم وصوت السادة عبد ميثم. د https://meet.google.com/sui-cyvu-zqe

3 االربعاء 1.30-3.30 الكتروني الثانية صرف خالد هديل م.م https://meet.google.com/ern-kwuu-ehg

4 االربعاء 3.30-5.30 الكتروني الثانية االدب االسالمي حسن حبيب. د
5 الخميس 1.30-3.30 الكتروني الثانية اسس تربية م علي سلمان.م https://meet.google.com/gdf-gigw-hhz

6 الخميس 3.30-4.30 الكتروني الثانية حاسبات نظري
7 االثنين 1.30-3.30 الكتروني الثالثة نثر عباسي الحميد عبد زهراء م.م 55 https://meet.google.com/ptc-dwfc-bho

8 االثنين 3.30-5.30 الكتروني الثالثة بحث منهج كاظم احمد. د https://meet.google.com/tgq-ypyn-gfz

9 الثالثاء 1.30-3.30 الكتروني الثالثة قراني نص تحليل هادي قحطان. د https://meet.google.com/icb-hfzn-sdr

10 الثالثاء 3.30-5.30 الكتروني الثالثة قابل ليث. د اللغة علم https://meet.google.com/vkj-meub-qfb

11 الخميس 1.30-3.30 الكتروني الثالثة اندلسي ادب ريحان ضياء م.م https://meet.google.com/fhg-xcjt-abg

12 الخميس 3.30-5.30 الكتروني الثالثة تدريس طرائق https://meet.google.com/bys-vwqv-ftp هاشم اوراس. د

13 االثنين 1.30-3.30 الكتروني الرابعة نثر حديث ادب الرسول عبد محمد. د 99 https://meet.google.com/qwx-stsf-zjp

14 االثنين 3.30-5.30 الكتروني الرابعة الكربالئي محمد. د المقارن االدب https://meet.google.com/fms-cmro-tks

15 االثنين 5.30-6.30 الكتروني الرابعة نظري وتطبيق مشاهدة تركي علي. د https://meet.google.com/bkz-ifeo-yxg

16 الثالثاء 1.30-3.30 الكتروني الرابعة منصور جنان. د اللغة فقه https://meet.google.com/zjv-ngne-epu

17 الثالثاء 3.30-5.30 الكتروني الرابعة وتقويم قياس اليعقوبي حيدر. د https://meet.google.com/fde-fbrn-jvv

18 االحد 1.30-3.30 حضوري الثانية البالغة االمير عبد زينب م.م 75

19 االحد 3.30-4.30 حضوري الثانية حاسبات عملي

20 األحد 4.30-5.30 حضوري الثانية النحو عباس علي م.م

21 األحد 1.30-2.30 حضوري الثانية حاسبات عملي
22 األحد 2.30-3.30 حضوري الثانية النحو م علي عباس.م

23 األحد 3.30-5.30 حضوري الثانية البالغة االمير عبد زينب م.م

24 الثالثاء 1.30-3.30 حضوري الثانية عروض داود نور عبد. د

25 الثالثاء 3.30-5.30 حضوري الثانية النحو عباس علي م.م

26 الثالثاء 1.30-3.30 حضوري الثانية النحو عباس علي م.م

27 الثالثاء 3.30-5.30 حضوري الثانية عروض داود نور عبد. د

28 االحد 1.30-2.30 حضوري الثالثة النحو عباس علي م.م 55

29 االحد 2.30-4.30 حضوري الثالثة عباسي شعر  بشار. د

30 األحد 4.30-6.30 حضوري الثالثة القديم العربي النقد حاكم علي م.م

31 األحد 1.30-3.30 حضوري الثالثة القديم العربي النقد حاكم علي م.م

32 األحد 3.30-5.30 حضوري الثالثة عباسي شعر  بشار. د

33 األحد 5.30-6.30 حضوري الثالثة النحو عباس علي م.م

34 االربعاء 1.30-3.30 حضوري الثالثة النحو عباس علي م.م

35 االربعاء 3.30-4.30 حضوري الثالثة القديم العربي النقد حاكم علي م.م

36 األربعاء 4.30-5.30 حضوري الثالثة النحو عباس علي م.م

37 األربعاء 1.30-2.30 حضوري الثالثة القديم العربي النقد حاكم علي م.م

38 األربعاء 3.30-5.30 حضوري الثالثة النحو عباس علي م.م

كلية التربية للعلم االنسانية / جامعة كربالء

2022-2021االلكترونية لقسم اللغة العربية الدراسة المسائية للعام الدراسي / جدول  المحاضرات الحضورية 
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39 األحد 1.30-3.30 حضوري الرابعة وتيسيره النحو هادي قحطان. د 99

40 األحد 3.30-5.30 حضوري الرابعة حديث نقد يعقوب رؤى م.م

41 األحد 1.30-3.30 حضوري الرابعة حديث نقد يعقوب رؤى م.م

42 األحد 3.30-5.30 حضوري الرابعة وتيسيره النحو هادي قحطان. د

43 االربعاء 1.30-3.30 حضوري الرابعة وتيسيره النحو هادي قحطان. د

44 االربعاء 3.30-5.30 حضوري الرابعة عملي وتطبيق مشاهدة تركي علي. د

45 األربعاء 1.30-3.30 حضوري الرابعة عملي وتطبيق مشاهدة تركي علي. د

46 األربعاء 3.30-5.30 حضوري الرابعة وتيسيره النحو هادي قحطان. د

47 الخميس 1.30-3.30 حضوري الرابعة حديث شعر هيبت ميس. د

48 الخميس 3.30-4.30 حضوري الرابعة حديث نقد يعقوب رؤى م.م

49 الخميس 1.30-3.30 حضوري الرابعة حديث نقد يعقوب رؤى م.م

50 الخميس 3.30-5.30 حضوري الرابعة حديث شعر هيبت ميس. د


