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https://meet.google.com/lookup/angdrxxlitاألحد: ١١-١٢ ظهراأ.د. سعد جرجيس سعيدصباحي ومسائيالنقد األدبي الحديثالرابعةاللغة العربية1
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https://meet.google.com/lookup/gxvmap2debالثالثاء: ١٠-١١ صباحام، م. محمد أحمد إبراهيمصباحي ومسائيفقه اللغةالثالثةاللغة العربية34
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https://meet.google.com/lookup/femxlkaaszالثالثاء: ٨-٩ مساءم.د. محمد إبراهيم عبد هللاصباحي ومسائيتحسين األداءالثانيةاللغة العربية46
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https://meet.google.com/lookup/crhxaqpupoاألربعاء: ٩-١٠ مساءم.د. محمد إبراهيم عبد هللاصباحي ومسائيالتعليم األساساألولىاللغة العربية56

https://meet.google.com/lookup/crhxaqpupoالخميس: ٩-١٠ مساءم.د. محمد إبراهيم عبد هللاصباحي ومسائيالتعليم األساساألولىاللغة العربية57

https://meet.google.com/lookup/g4gt3pnx4kاألحد: ٨-٩مساءأ.د. سعد جرجيس سعيدصباحي ومسائياألدب الجاهلياألولىاللغة العربية58
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