
 )الماجستٌر جدول المحاضرات الممررة لطلبة الدراسات العلٌا

 الفصل األول

 م 0201  -م  0202 : للعام الدراسً

               اللغة /جدول الماجستٌر               
 المحاضر  اسم المادة  الساعة  الٌوم

 حداال
 أ . د . إبراهٌم رحمن حمٌد   دراسات نحوٌّة 11،02ـ02,8

 مكً نومان مظلوم..د أ  دراسات لغوٌة 1،02ـ 02,11

 نثنٌناال
 سوزان. د.م.ا اللغة االنكلٌزٌة 12،02، 802

 غادة غازي عبد المجٌد .. دأ علم المصطلح 10،02ـ12،02

 النثالنثاء
 نوفل اسماعٌل صالح. د2م.أ منهج البحث وتحمٌك النصوص 12،02ـ8،02

 نصٌف جاسم الخفاجً .د .أ وٌةوالنح اللغوٌة الدراسة مصادر 10،02ـ12،02

     

 

  األدب/جدول الماجستٌر
 المحاضر  اسم المادة  الساعة  الٌوم

 االحد
 أ.م.د. خالد علً ٌاس السردٌة العربٌة 11،02ـ02,8

 أ.م.د. عالء حسٌن علٌوي لضاٌا نمدٌة عربٌة 1،02ـ02,11

 االنثنٌن
دراسات فً الشعر الجاهلً  12،02ـ02,8

 واالسالمً
 .م.د. ربى عبد الرضا عبد الرزاقأ

 أ.د. نوافل ٌونس سالم مناهج النمد ومصطلحاته 10،02ـ 12،02

 النثالنثاء
 ا.م.د. سوزان  اللغة االنكلٌزٌة 12،02ـ8 ,02

 سعٌد عبد الرضاا.م.د.  منهج البحث وتحمٌك النصوص 10،02ـ12،02

 

                                     

 رئاسة لسم اللغة العربٌة                      

 

                                                                                 

 

 )الدكتوراه( جدول المحاضرات الممررة لطلبة الدراسات العلٌا

 الفصل األول



 م0201 -م 0202 : للعام الدراسً

  اللغة  /جدول الدكتوراه
 المحاضر  المادة  اسم الساعة  الٌوم

 االحد
أ . م .د . دمحم بشٌر  دراسات صوتٌة و لهجٌة 11,02_02,82

 حسن

 أ ..د . حسٌن ابراهٌم مبارن لغة الشعر 0,02_02,11

 االنثنٌن
 

 أ . د . عنثمان رحمن حمٌد التفكٌر النحوي 11,02_02,8

أ . م . اروى عبد الرسول  اللغة االنكلٌزٌة 1,02_11,02
 سلمان

دراسات متمدمة فً حموق  0,02_1,02
 اإلنسان

 أ . د . وسام علً نثابت

 النثالنثاء
 أ . د . مكً نومان مظلوم   تحمٌمات لغوٌة و نحوٌّة 11,02_02,8

 دمحم صالح ٌاسٌنأ . د .   معانً األبنٌة 0,02_02,11

 

  األدب  /جدول الدكتوراه

 المحاضر  اسم المادة  الساعة  الٌوم

 االحد
 وسن عبد المنعم ٌاسٌنأ . د .  دراسات فً التراث الننثري العربً 11,02_02,8

دراسات فً التراث الشعري  0,02_02,11
 العربً

 فواز صٌهود لؤي. د2م.أ

 االنثنٌن
 

 أ . د . فاضل عبود التمٌمً نظرٌة األدب 11,02_02,8

دراسات متمدمة فً حموق  10,02_11,02
 اإلنسان

 تأ . د . وسام علً نثاب

أ . م .د. اروى عبد الرسول  اللغة االنكلٌزٌة 0,02_10,02
 سلمان

 النثالنثاء

أ .د . إٌاد عبد الودود  المجاز فلسفة 11,02_02,8
 الحمدانً

 علً متعب جاسم. د.أ لضاٌا الحدانثة فً الشعر العربً 0,02_11,02

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 رئاسة لسم اللغة العربٌة
 


