
 قسم اللغة العربيةابن رشد للعلوم اإلنسانية -كلية التربية / جامعة بغداد

 9102/9191الفصل الثاني للعام الدراسي  /ت الدراسات العليا جدول امتحانا

 الدور األول

 لغة/الماجستير اليوم والتاريخ
 /الماجستير

 أدب

 

 طرائق/الماجستير

 

 لغة / الدكتوراه
 /الدكتوراه

 أدب

 /الدكتوراه

 طرائق 

وقت 

 االمتحان

 01/6/9191األحد 
 /منهج بحث

 نزار بنيان.د

مصادر 

الدراسة 

 /األدبية

زهرة . د

 خضير

اتجاهات حديثة في 

طرائق تدريس 

 /اللغة العربية

 سعد زاير.د

أبنية اللغة 

 العربية وصيغها 

 ساجدة مزبان.د

ظواهر أدبية 

قديمة 

. د/وحديثة

 إيمان العبيدي

طرائق 

تدريس اللغة 

/ العربية

 سعد زاير.د

2011 

الثالثاء 

06/6/9191 
  

 /القياس والتقويم

 جيان يحيى . د

 /اللغة االنكليزية

عبد الكريم .د

 فاضل

اللغة 

 /االنكليزية 

 عبد الكريم. د

 2011 

/01/6الخميس

9191 

مصادر البحث 

 /اللغوي

 نعمة دهش.د

مذاهب أدبية 

 /حديثة

 تغريد . د

   

مهارات 

التدريس 

. د/الصفي

رقية عبد 

 األئمة

2011 

 90/6/9191األحد

اللغة 

. د/االنكليزية

 هدى عبد علي

اللغة 

 /االنكليزية

هدى عبد . د

 علي

أخالقيات مهنة 

 /التعليم الجامعي

 ضياء عبد هللا. د

 

دراسة في 

 /كتاب قديم

 فاطمة كريم.د

مهارات 

 /التفكير

حسن . د

 خلباص

2011 

    99/6/9191االثنين

دراسات 

علي . د/صوتية

 حلو حواس 

  2011 

/91/6األربعاء

9191 

 /الصرف

 زهير محمد. د
 

 /الفلسفات التعليمية

 رحيم علي صالح. د
   2011 

/92/6الخميس

9191 
 

فنون أدبية 

 /حديثة

 يحيى ولي. د

 

طرائق كتابة 

خالد . د /البحث

 حميد

 /نظرية السرد

إحسان . د

 محمد

االختبارات 

 /التحصيلية

محمد أنور . د

 محمود

2011 

 91/6/9191األحد
 /اللسانيات

 خالد خليل. د

دراسات 

. د/نصية

 بشرى ياسين

بناء المنهج 

سماء . د/التربوي

 تركي

تحليل نصوص 

لغوية في كتب 

أحمد .د/تراثية 

 عاشور

 

أنظمة /مقاصة

التعليم 

 /الجامعي

 رائد رسم. د

2011 

الثالثاء 

01/6/9191 
 

 كتابة بحث

 (لجنة)
  

طرائق كتابة 

/ البحث

أحمد عبد .د

  حسين

التصميم 

 /التجريبي

 هند صبيح. د

2011 

   0/7/9191األربعاء
 /االتصال والتواصل

 نعمة دهش. د
   2011 

 9/7/9191الخميس
 /األصوات

 مائدة رحيمة. د

األدب 

 /التفاعلي

 عبد المنعم. د

كتابة البحث 

 /التربوي

 صبا حامد. د

قضايا لغوية 

 /حديثة

عالوي .  د

 سادر  

قضايا نقدية 

 /حديثة

 مها فاروق. د

طرائق كتابة 

 /البحوث

 رائد رسم. د

2011 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.أ                                                                                     

 رئيس القسم                                                                                      

 


