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د. عبد  قراءة د. غازي قواعد 8,30 االحد

 االله

م.م.  إنكليزي م.م. علي محادثة محمدد.  ترجمة علمية م.م. طالل محادثة د. عباس محادثة د. رنا قواعد م. حسين استيعاب

 عمر

ترجمة  م. نازك انشاء د. ناهي شعر د. فاطمة انشاء م. حسين استيعاب نارد.  قواعد د. جاسم امالء د. عقيل صوت 9,30 

 علمية

م.م.  إنكليزي محمدد. 

 عمر

م.م.  نثر م.حسين استيعاب د. عقيل محادثة محمدد.  ترجمة علمية د. احالم حاسبات م. ليلى عربي د. عباس محادثة د. خيرية محادثة د. جاسم مالءا 10,30 

 طالل

ترجمة  م. حسين استيعاب د. شفاء عربي د. رنا قواعد م. اميرة إنكليزي م. ليلى عربي د. احالم حاسبات د. غازي قواعد 11,30 

 يةعلم

د.  ترجمة ادبية محمدد. 

 عباس

   د.شفاء عربي د. شفاء عربي محمدد.  ترجمة علمية   د. عباس محادثة     د. احالم حاسبات 12,30 

د. محمد  استيعاب د.خيرية محادثة 8,30 االثنين

 قاسم

ترجمة  د. محمد ترجمة علمية م. حسين استيعاب د. سامي مقدمة ادب د. رفل مدخل ترجمة

 ةسياسي

م.م.  نثر د.خطاب شعر د. مدين

 طالل

د. محمد  محادثة م. نازك انشاء د. محمد ترجمة علمية د. مدين ترجمة سياسية د. سامي ة ادبممقد د. رفل مدخل ترجمة م.م. ماجد قراءة د. انور قواعد د. خيرية محادثة 9,30 

 قاسم

مدخل  د. سلمان ءةقرا د. فاطمة انشاء د. عقيل صوت د. عبد االله قراءة 10,30 

 ترجمة

ترجمة  م.حسين استيعاب م.نازك انشاء د. رفل

 علمية

م.م.  نحو د. محمد

 ماجد

د. محمد  استيعاب 11,30 

 قاسم

 د.بايش تاريخ ادب د. نهلة نحو د. فرح إنكليزي د. فرح إنكليزي د. عباس محادثة د. احالم حاسبات م. اميرة إنكليزي د. انور قواعد

نظريات  د.عقيل محادثة م. حسين استيعاب م. اميرة إنكليزي   أحالمد.  سباتحا     12,30 

 لغة

د.  ترجمة ادبية د. بايش

 عباس

ترجمة              1,30 

 سياسية

     د. مدين

مة ترج م.م. علي شعر د. ناهي شعر د. رنا قواعد م. نازك انشاء د. عباس محادثة د. فاضل حقوق د. عقيل صوت 8,30 الثالثاء

 سياسية

ترجمة  د. مدين

 قانونية

 د. محمد

د. محمد  استيعاب د. جاسم امالء 9,30 

 قاسم

نظريات  م. نازك انشاء د. ناهي شعر د. شفاء عربي م. حسين استيعاب د. سامي مقدمة ادب

 لغة

 د. رفل مقالة د. بايش

د. محمد  محادثة د.خطاب شعر د. نهلة نحو د. بايش نظريات لغة د. فاطمة انشاء د. عباس محادثة م.حسين عابياست د. خيرية محادثة د. غازي قواعد 10,30 

 قاسم

ترجمة  د. شفاء عربي د. بايش نظريات لغة د. نهلة نحو م. حسين استيعاب د. رنا قواعد د. رفل مدخل ترجمة د. خيرية محادثة / رياضة 11,30 

 قانونية

 د. محمد

 د. مدين علم اللغة د. فرح إنكليزي د. شفاء عربي م.م. طالل ةمحادث     د. رنا قواعد     12,30 

 0..1                   

م.م.  نثر م.م. علي محادثة د. محمد ترجمة علمية م. نازك انشاء د. عباس محادثة د. سلمان قراءة د. فاطمة انشاء د.جاسم امالء / / 8,30 االربعاء

 طالل

ترجمة  م. حسين استيعاب د. رنا قواعد م. نازك انشاء د. عباس محادثة لد. فاض حقوق د. غازي قواعد 9,30 

 سياسية

ترجمة  د. نهلة نحو د.مدين

 قانونية

 د. محمد

د. محمد  استيعاب 10,30 

 قاسم

ترجمة  د. عقيل محادثة د. نهلة نحو د. سامي مقدمة ادب د. رفل مدخل ترجمة د. رنا قواعد د. عقيل صوت

 سياسية

م.م.  نحو د. مدين

 ماجد

مدخل  د. رنا قواعد م.م. ماجد قراءة د. انور قواعد د. خيرية محادثة 11,30 

 ترجمة

د.  ترجمة ادبية د. فرح إنكليزي د. نهلة نحو م.م. طالل محادثة د. رفل

 عباس

د. محمد  محادثة م. نازك انشاء . بايشد نظريات لغة د. فرح إنكليزي د. عبد االله قرءة د. عباس محادثة   / رياضة د. عبد االله قراءة 12,30 

 قاسم

   م. حسين استيعاب م.م. علي شعر د. ناهي شعر           1..0 

 / / د. خطاب شعر د. فرح إنكليزي د.مدين ترجمة سياسية د.عبد االله قراءة د. رفل مدخل ترجمة   د. انور قواعد م. رنا إنكليزي 8,30 الخميس

د.عبد  اءةقر م. رنا إنكليزي 9,30 

 االله

مدخل  م. اميرة إنكليزي د. سامي مقدمة ادب

 ترجمة

 د. مدين علم اللغة م.م. علي محادثة / / د. شفاء عربي د. رفل

 لد. رف مقالة د. خطاب شعر د. نهلة نحو د.مدين ترجمة سياسية د. شفاء عربي د. سامي مقدمة ادب م. ليلى عربي م. رنا انكلييزي د. فاضل حقوق 10,30 

ترجمة  م.م. علي شعر د. نهلة نحو م. اميرة إنكليزي م. ليلى عربي د. رفل مدخل ترجمة م. رنا انكليزي د. فاضل حقوق 11,30 

 سياسية

 د. بايش تاريخ االدب د.مدين

   د. نهلة نحو م.م. علي شعر د. بايش نظريات لغة     م. اميرة إنكليزي     12,30 
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