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المرحلة  
 األولى

الشعبة  
 (أ  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

المحادثة  8.30

جمعة محسن . م
القواعد  8.30

قصً نبٌل . د.م.أ
 (مختبر) علم الصوت 8.30

 عماد حماد. م.أ
القواعد  8.30

قصً نبٌل . د.م.أ
 (مختبر) علم الصوت 8.30

عماد حماد . م.أ

المحادثة  9.30

جمعة محسن . م
القواعد  9.30

 قصً نبٌل. د.م.أ
المحادثة  9.30

 جمعة محسن. م
القواعد  9.30

 قصً نبٌل. د.م.أ
االستيعاب  9.30

مجاهد أحمد . د.م.أ

علم الصوت  10.30

عماد حماد . م.أ
اإلمالء  10.30

 معالً حسٌن. م
القراءة  10.30

رواء خالد . م
الحاسبات  10.30

 فرح عبد الجلٌل. م
القراءة  10.30

رواء خالد . م

اإلمالء  11.30

معالً حسٌن . م
حقوق اإلنسان  11.30

عمر إبراهٌم . د.م.أ
القراءة  11.30

 رواء خالد. م
االستيعاب  11.30

مجاهد أحمد . د.م.أ
اللغة االنكليزية  11.30

منى عبد الكاظم . م.م

حقوق اإلنسان  12.30  12.30
 عمر إبراهٌم. د.م.أ

االستيعاب  12.30رياضة  12.30
مجاهد أحمد . د.م.أ

اللغة االنكليزية  12.30
منى عبد الكاظم . م.م

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

المرحلة  
 األولى

الشعبة  
 (ب  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

علم الصوت  8.30

عماد حماد . م.أ
المحادثة  8.30

جمعة محسن . م
 (مختبر) علم الصوت 8.30

 عماد حماد. م.أ
االستيعاب  8.30

 مجاهد أحمد. د.م.أ
 (مختبر) علم الصوت 8.30

 عماد حماد . م.أ

حقوق اإلنسان  9.30

 عمر إبراهٌم. د.م.أ
المحادثة  9.30

 جمعة محسن. م
القراءة  9.30

 رواء خالد. م
االستيعاب  9.30

مجاهد أحمد . د.م.أ
اللغة االنكليزية  9.30

 منى عبد الكاظم .  م.م

حقوق اإلنسان  10.30

عمر إبراهٌم . د.م.أ
اإلمالء  10.30

 إٌمان لفتة. م.أ
المحادثة  10.30

 جمعة محسن. م
الحاسبات  10.30

فرح عبد الجلٌل . م
اللغة االنكليزية  10.30

منى عبد الكاظم . م.م

القواعد  11.30

أحمد عباس . م
القراءة  11.30

 رواء خالد. م
االستيعاب  11.30

 مجاهد أحمد. د.م.أ
اإلمالء  11.30

 إٌمان لفتة. م.أ
القواعد  11.30

أحمد عباس . م

القواعد  12.30

أحمد عباس . م
القراءة  12.30

 رواء خالد. م
القواعد  12.30  12.30رياضة  12.30

أحمد عباس . م
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المرحلة  
 األولى

الشعبة  
 (ج  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

االستيعاب  8.30

أحمد سعٌد . م.م
حقوق اإلنسان   8.30

عمر إبراهٌم . د.م.أ
االستيعاب   8.30

أحمد سعٌد . م.م
القراءة  8.30

حٌدر أحمد . د.م
اإلمالء  8.30

هدٌل سلوان . م

المحادثة  9.30

 صفٌة شاكر. م
حقوق اإلنسان   9.30

عمر إبراهٌم . د.م.أ
 (مختبر)القراءة  9.30

حٌدر أحمد . د.م
 علم الصوت 9.30

علً محمد . م.م
 (مختبر) علم الصوت 9.30

علً محمد . م.م

المحادثة   10.30

 صفٌة شاكر. م
اإلمالء   10.30

هدٌل سلوان . م
 علم الصوت 10.30رياضة  10.30

علً محمد . م.م
المحادثة  10.30

 صفٌة شاكر. م

اللغة االنكليزية  11.30

منى عبد الكاظم . م.م
القواعد  11.30

مجٌد عبود  .م
القواعد  11.30

مجٌد عبود . م
الحاسبات  11.30

فرح عبد الجلٌل . م
القراءة  11.30

حٌدر أحمد . د.م

اللغة االنكليزية  12.30
 منى عبد الكاظم. م.م

القواعد  12.30
مجٌد عبود . م

القواعد  12.30
 مجٌد عبود .م

االستيعاب  12.30
أحمد سعٌد . م.م

12.30  

 
 

 
 
 

 
 
 

المرحلة  
 األولى

الشعبة  
 (د  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

اللغة االنكليزية  8.30
منى عبد الكاظم . م.م

القواعد  8.30
أحمد جاسم . م

اإلمالء  8.30
 عبد الستار عدنان. م.م

القواعد  8.30
أحمد جاسم . م

االستيعاب  8.30
براء خلف . م.م

اللغة االنكليزية  9.30
منى عبد الكاظم . م.م

القواعد  9.30
أحمد جاسم . م

 (مختبر)القراءة  9.30
 حٌدر أحمد. د.م

القواعد  9.30
أحمد جاسم . م

 (مختبر)علم الصوت  9.30
علً محمد . م.م

اإلمالء  10.30
 عبد الستار عدنان. م.م

االستيعاب   10.30رياضة  10.30
براء خلف . م.م

القراءة  10.30
حٌدر أحمد . د.م

القراءة  10.30
 حٌدر أحمد. د.م

حقوق اإلنسان   11.30

عمر إبراهٌم . د.م.أ
علم الصوت  11.30

علً محمد . م.م
المحادثة  11.30

صفٌة شاكر . م
الحاسبات  11.30

فرح عبد الجلٌل . م
المحادثة  11.30

صفٌة شاكر . م

حقوق اإلنسان   12.30

عمر إبراهٌم . د.م.أ
علم الصوت  12.30

علً محمد . م.م
المحادثة  12.30

 صفٌة شاكر. م
االستيعاب  12.30

براء خلف . م.م
12.30  
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المرحلة  
 الثانية

الشعبة  
 (أ  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

القواعد  8.30

خدٌجة عطٌة . د.م
اللغة االنكليزية  8.30

هند ناجً . د.م
اللغة العربية  8.30

أفراح علً . د.م
الحاسبات  8.30

فرح عبد الجلٌل . م
 (مختبر)المحادثة  8.30

 قصً نبٌل. د.م.أ

القواعد  9.30

خدٌجة عطٌة . د.م
اللغة االنكليزية  9.30

 هند ناجً. د.م
اللغة العربية  9.30

أفراح علً . د.م
القواعد  9.30

 خدٌجة عطٌة. د.م
المحادثة  9.30

قصً نبٌل . د.م.أ

اإلنشاء  10.30

 محمود هاشم. م
المحادثة   10.30

قصً نبٌل . د.م.أ
القراءة  10.30

 صباح ناجً. د.أ
القواعد  10.30

خدٌجة عطٌة . د.م
اإلنشاء  10.30

محمود هاشم . م

مقدمة في األدب  11.30

 إٌمان لفتة. م.أ
االستيعاب  11.30

بلسم صالح . د.م.أ
القراءة  11.30

 صباح ناجً. د.أ
االستيعاب  11.30

 بلسم صالح. د.م.أ
مدخل إلى الترجمة  11.30

مثنى محمد . م.م

مقدمة في األدب  12.30

إٌمان لفتة . م.أ
االستيعاب  12.30

 بلسم صالح. د.م.أ
مدخل إلى الترجمة  12.30

مثنى محمد . م.م
مدخل إلى الترجمة  12.30

 مثنى محمد. م.م
12.30  

 

 
 
 

المرحلة  
 الثانية

الشعبة  
 (ب  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

اإلنشاء  8.30
محمود هاشم . م

القواعد   8.30
خدٌجة عطٌة . د.م

اللغة االنكليزية  8.30
 هند ناجً. د.م

الحاسبات  8.30
 فرح عبد الجلٌل. م

القراءة  8.30
عدنان شبٌب . د.م.أ

 (مختبر)المحادثة  9.30
 معالً حسٌن. م

القواعد  9.30
 خدٌجة عطٌة. د.م

اللغة االنكليزية  9.30
 هند ناجً. د.م

المحادثة  9.30
معالً حسٌن . م

القراءة  9.30
عدنان شبٌب . د.م.أ

القواعد  10.30

 خدٌجة عطٌة. د.م
اإلنشاء  10.30

 محمود هاشم. م
االستيعاب  10.30

بلسم صالح . د.م.أ
االستيعاب  10.30

 بلسم صالح. د.م.أ
مقدمة في األدب  10.30

مجٌد عبود . م.م

القواعد  11.30

 خدٌجة عطٌة. د.م
المحادثة  11.30

 معالً حسٌن. م
اللغة العربية  11.30

أفراح علً . د.م
مدخل إلى الترجمة  11.30

مالك خالد . م.م
مقدمة في األدب  11.30

 مجٌد عبود. م.م
مدخل إلى الترجمة  12.30

 مالك خالد. م.م
مدخل إلى الترجمة  12.30

مالك خالد . م.م
اللغة العربية  12.30

أفراح علً . د.م
االستيعاب  12.30

 بلسم صالح. د.م.أ
12.30  

 

 
 
 

المرحلة  
 الثانية

الشعبة  
 (ج  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

اإلنشاء  8.30
 زٌنة أٌاد. د.م

اإلنشاء  8.30
 زٌنة أٌاد. د.م

القراءة  8.30
بٌداء عباس . م.م

المحادثة  8.30
معالً حسٌن . م

اللغة العربية  8.30
أفراح علً . د.م

 (مختبر)المحادثة  9.30
 معالً حسٌن. م

مدخل إلى الترجمة  9.30
شٌماء فاضل . د.م.أ

القراءة  9.30
 بٌداء عباس. م.م

الحاسبات  9.30
 فرح عبد الجلٌل. م

اللغة العربية  9.30
أفراح علً . د.م

المحادثة  10.30
معالً حسٌن . م

مدخل إلى الترجمة  10.30
شٌماء فاضل . د.م.أ

اللغة االنكليزية  10.30
 هند ناجً. د.م

مدخل إلى الترجمة  10.30
شٌماء فاضل . د.م.أ

االستيعاب  10.30
 جنان عازر. م

القواعد  11.30
 حسٌن إسماعٌل. م

مقدمة في األدب  11.30
إٌمان لفتة . م.أ

اللغة االنكليزية  11.30
 هند ناجً. د.م

االستيعاب  11.30
 جنان عازر. م

القواعد  11.30
 حسٌن إسماعٌل. م

القواعد  12.30

حسٌن إسماعٌل . م
مقدمة في األدب  12.30

 إٌمان لفتة. م.أ
االستيعاب  12.30  12.30

 جنان عازر. م
القواعد  12.30

حسٌن إسماعٌل . م



قسم اللغة العبرية / المرحلة الثالثة    / 2019 – 2018جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي 

 
 
 
 

المرحلة  
 الثالثة

الشعبة  
 (أ  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

االستيعاب  8.30

بٌداء عباس . م.م
الترجمة السياسية  8.30

رحٌم راضً . د.م.أ
اإلنشاء  8.30

 شٌماء فاضل. د.م.أ
النحو  8.30

 زٌنة أٌاد. د.م
نظريات اللغة  8.30

سعد عبد السادة . م

النحو  9.30

 زٌنة أٌاد. د.م
الترجمة العلمية  9.30

 هدٌل سلوان. م
اإلنشاء  9.30

 شٌماء فاضل. د.م.أ
النحو  9.30

 زٌنة أٌاد. د.م
نظريات اللغة  9.30

سعد عبد السادة . م

النحو  10.30

 زٌنة أٌاد. د.م
الشعر   10.30

 سعاد عبد الكرٌم. د.أ
الشعر  10.30

سعاد عبد الكرٌم . د.أ
 (مختبر)االستيعاب  10.30

 بٌداء عباس. م.م
االستيعاب  10.30

 بٌداء عباس. م.م

المحادثة  11.30

حامد مرهون . د.م.أ
اللغة االنكليزية  11.30

هدى رحٌم . م.م
الترجمة العلمية  11.30

هدٌل سلوان . م
الترجمة السياسية  11.30

 رحٌم راضً. د.م.أ
اللغة العربية  11.30

أفراح علً . د.م

المحادثة  12.30

 حامد مرهون. د.م.أ
اللغة االنكليزية  12.30

هدى رحٌم . م.م
الترجمة العلمية  12.30

 هدٌل سلوان. م
الترجمة السياسية  12.30

 رحٌم راضً. د.م.أ
اللغة العربية  12.30

أفراح علً . د.م
 

 

 
 

 
المرحلة  

 الثالثة
الشعبة  

 (ب  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

الترجمة السياسية  8.30
خالد خٌري . م.أ

الترجمة العلمية  8.30
هدٌل سلوان . م

الترجمة العلمية  8.30
هدٌل سلوان . م

الترجمة السياسية  8.30
 خالد خٌري. م.أ

االستيعاب  8.30
بٌداء عباس . م.م

الترجمة السياسية  9.30
خالد خٌري . م.أ

نظريات اللغة  9.30
سعد عبد السادة . م

الترجمة العلمية  9.30
هدٌل سلوان . م

الشعر   9.30
سعاد عبد الكرٌم . د.أ

النحو  9.30
أحمد عباس . م

االستيعاب  10.30

بٌداء عباس . م.م
نظريات اللغة  10.30

 سعد عبد السادة. م
 (مختبر)االستيعاب  10.30

بٌداء عباس . م.م
الشعر  10.30

 سعاد عبد الكرٌم. د.أ
النحو  10.30

 أحمد عباس. م

اللغة العربية  11.30

أفراح علً . د.م
المحادثة   11.30

زٌنة جابر . م
اللغة االنكليزية  11.30

هدى رحٌم . م.م
النحو  11.30

أحمد عباس . م
اإلنشاء  11.30

 رواء خالد. م

اللغة العربية  12.30

أفراح علً . د.م
المحادثة  12.30

 الرر زٌنة جابر. م
اللغة االنكليزية  12.30

هدى رحٌم . م.م
النحو  12.30

أحمد عباس . م
اإلنشاء  12.30

رواء خالد . م
 

 
 

 
المرحلة  

 الثالثة
الشعبة  

 (ج  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

الشعر  8.30
 عبد الوهاب عبد الجبار. م

الشعر  8.30
عبد الوهاب عبد الجبار . م

اللغة االنكليزية  8.30
هدى رحٌم . م.م

المحادثة  8.30
 زٌنة جابر. م

الترجمة السياسية   8.30
جنان عازر . م

اللغة العربية  9.30
أفراح علً . د.م

الترجمة العلمية  9.30
غزوان مجٌد . د.م.أ

اللغة االنكليزية  9.30
هدى رحٌم . م.م

المحادثة  9.30
زٌنة جابر . م

الترجمة السياسية  9.30
 جنان عازر . م

اللغة العربية  10.30
أفراح علً . د.م

اإلنشاء  10.30
 جاسم رشٌد. د.م.أ

 (مختبر)االستيعاب  10.30
 وسام عبد الستار. م.م

النحو  10.30
 أحمد جاسم. م

الترجمة العلمية  10.30
غزوان مجٌد . د.م.أ

نظريات اللغة  11.30
سعد عبد السادة . م

اإلنشاء  11.30
جاسم رشٌد . د.م.أ

النحو  11.30
 أحمد جاسم. م

النحو  11.30
أحمد جاسم . م

الترجمة العلمية  11.30
غزوان مجٌد . د.م.أ

نظريات اللغة  12.30

سعد عبد السادة . م
الترجمة السياسية  12.30

جنان عازر . م
النحو  12.30

أحمد جاسم . م
االستيعاب  12.30

 وسام عبد الستار. م.م
االستيعاب  12.30

 وسام عبد الستار. م.م



 
 

المرحلة الرابعة    / 2019 – 2018جدول الدروس األسبوعي للعام الدراسي 

 
 
 

المرحلة  
 الرابعة

الشعبة  
 (أ  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

النحو  8.30

زٌنة جابر . م
المحادثة  8.30

عامر محمد . د.م.أ
المقالة والمراسالت  8.30

عبد الوهاب عبد الجبار . م
الترجمة القانونية  8.30

جاسم رشٌد . د.م.أ
علم اللغة  8.30

غزوان مجٌد . د.م.أ

النحو  9.30

 زٌنة جابر. م
الترجمة األدبية  9.30

فائزة عبد األمٌر . د.أ
المقالة والمراسالت  9.30

 عبد الوهاب عبد الجبار. م
الترجمة األدبية  9.30

فائزة عبد األمٌر . د.أ
علم اللغة  9.30

 غزوان مجٌد. د.م.أ

الترجمة القانونية  10.30

جاسم رشٌد . د.م.أ
الترجمة األدبية  10.30

 فائزة عبد األمٌر. د.أ
النثر  10.30

عماد سعٌد . أ
النحو  10.30

 زٌنة جابر. م
النثر  10.30

عماد سعٌد . أ

الترجمة القانونية  11.30
 جاسم رشٌد. د.م.أ

تاريخ األدب  11.30
عدنان شبٌب . د.م.أ

المحادثة  11.30
عامر محمد . د.م.أ

النحو  11.30
زٌنة جابر . م

اللغة االنكليزية  11.30
عمر أحمد . م.م

تاريخ األدب  12.30  12.30
عدنان شبٌب . د.م.أ

 (مختبر)المحادثة    12.30  12.30
 عامر محمد. د.م.أ

اللغة االنكليزية  12.30
 عمر أحمد. م.م

 
 
 
 

 
 
 

المرحلة  
 الرابعة

الشعبة  
 (ب  )

الخميس االربعاء الثالثاء االثنين األحد 
اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت اسم المادة والتدريسي التوقيت 

النحو  8.30
حامد مرهون . د.م.أ

الترجمة القانونية  8.30
جاسم رشٌد . د.م.أ

المحادثة  8.30
عامر محمد . د.م.أ

تاريخ األدب  8.30
عدنان شبٌب . د.م.أ

النحو  8.30
حامد مرهون . د.م.أ

النحو  9.30
 حامد مرهون. د.م.أ

المحادثة  9.30
 عامر محمد. د.م.أ

النثر  9.30
 عماد سعٌد. أ

تاريخ األدب  9.30
عدنان شبٌب . د.م.أ

النحو  9.30
حامد مرهون . د.م.أ

النثر  10.30
عماد سعٌد . أ

الترجمة األدبية  10.30
 خالد خٌري. م.أ

المقالة والمراسالت  10.30
عبد الوهاب عبد الجبار . م

الترجمة القانونية  10.30
 جاسم رشٌد. د.م.أ

اللغة االنكليزية  10.30
عمر أحمد . م.م

الترجمة األدبية  11.30

خالد خٌري . م.أ
علم اللغة  11.30

 غزوان مجٌد. د.م.أ
المقالة والمراسالت  11.30

عبد الوهاب عبد الجبار . م
الترجمة القانونية  11.30

جاسم رشٌد . د.م.أ
اللغة االنكليزية  11.30

 عمر أحمد. م.م

الترجمة األدبية  12.30

خالد خٌري . م.أ
علم اللغة  12.30

 غزوان مجٌد. د.م.أ
 (مختبر)المحادثة  12.30  12.30

عامر محمد . د.م.أ
12.30  

 

 
 
 

 
 


