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                              الدراسات العليا  

  2اللغة العربية م برنامج محاضرات قس

 2018/2019لفصل الثاني من العام الجامعي ا

 السبت الخميس التوقيت

00:11—0::1 

(110) 

 (ARG506) قضايا نحوية 
 د. صالح الدين هواري

 (ARG506) قضايا نحوية 
 د. صالح الدين هواري

0::1—::11 

(110) 

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

::11----1:11 

(11:) 

 ARA525)طرائق التعليم )
 د. علي الشيخ

 ARA525)طرائق التعليم )
 د. علي الشيخ

1:::----5:11 

(11:) 
 

 ARA525)طرائق التعليم )
 د. قاسم خضر

   
 رئيس اجلامعة                                املدير العام                                         عميدة شؤون الطالب        العميد                                     قسم ئيس الر   

 بسام بركةأ.د.           أ. د. بسام حجازي                                                  د.عائشة يكن                              هاشم األيويبأ.د.        حممود امساعيلد. م..أ
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  الدراسات العليا                              

  3اللغة العربية برنامج محاضرات قسم 

 2018/2019الفصل الثاني من العام الجامعي 

 الخميس الثالثاء التوقيت

0::1—::11 

(110) 

 ARG521)  2يةلغو قضايا 

 د. هاشم االيوبي

 ARG521)  2يةلغو قضايا 

 د. هاشم االيوبي

::11----6:11 

(11:) 

 (ARG511قضايا ألسنية )

  د. ريما بركة
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00:11—0::1 

(010) 
  

 (ARL511) قضايا النقد األدبي

 د. عبير نجمي
0::1—::11 

(110) 

 (ARL511) قضايا النقد األدبي

 د. عبير نجمي
 (ARL507) ضارة اإلسالميةالح

 أ.د.هاشم األيوبي

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

::11----1:11 

(11:) 

 
 ARA525)طرائق التعليم )

 د. علي الشيخ
 ARA525)طرائق التعليم )

 د. علي الشيخ

1:::----5:11 

(11:) 

 

 
 ARA525)طرائق التعليم )

 د. قاسم خضر
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0::1—::11 

(110) 

 ARL521)  2بيةأدقضايا 

 د. وداد االيوبي

 ARL521)  2أدبيةقضايا 

 د. وداد االيوبي

::11----6:11 

(11:) 

 (ARG511قضايا ألسنية )

  د. ريما بركة

   
 رئيس اجلامعة                                العام املدير                                         عميدة شؤون الطالب        العميد                                   ئيس القسم   ر   
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