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Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education & 

Scientific Research 

University of Baghdad-College of 

Languages 

Department of English 
  

  2019-2018جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً 
المرحلة االولى  (الدراسة الصباحٌة)

 

 (ب)المرحلة االولى شعبة  (أ)المرحلة االولى شعبة 

اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة الٌوم 

 

االحد 

 م وفاء.م الصوت 8:30 د علً.م االنشاء 8:30

 م وفاء.م الصوت 9:30 كمال. م االستٌعاب 9:30

 د علً.م االنشاء 10:30 كمال. م االستٌعاب 10:30

 كمال. م االستٌعاب 11:30 م وفاء.م الصوت 11:30

 كمال. م االستٌعاب 12:30 م وفاء.م الصوت 12:30

 

 

االثنٌن 

 م زٌنة.م اللغة الفرنسٌة 8:30 رنا. م القواعد 8:30

 م زٌنة.م اللغة الفرنسٌة 9:30 م عماد.م الحاسبات  9:30

 هند. م االدب 10:30 م زٌنة.م اللغة الفرنسٌة 10:30

 رنا. م القواعد 11:30 م زٌنة.م اللغة الفرنسٌة 11:30

 م عماد.م الحاسبات  12:30 هند . م االدب  12:30

 

 

الثالثاء 

 رشا. م المحادثة  8:30 د فاضل .م حقوق انسان 8:30

 رشا. م المحادثة  9:30 د علً.م االنشاء 9:30

 د علً.م االنشاء 10:30 رشا. م المحادثة  10:30

 د فاضل.م حقوق انسان 11:30 رشا. م المحادثة  11:30

  الرٌاضة 12:30  الرٌاضة  12:30

 

 

االربعاء 

 هند. م االدب 8:30 رشا. م المحادثة  8:30

 كمال. م االستٌعاب 9:30 رشا. م المحادثة  9:30

 كمال. م االستٌعاب 10:30 هند. م االدب 10:30

 رشا. م المحادثة  11:30 كمال. م االستٌعاب 11:30

 رشا. م المحادثة  12:30 كمال. م االستٌعاب 12:30

 

الخمٌس 

 رنا. م القواعد 8:30 م وفاء.م الصوت 8:30

 رنا. م القواعد 9:30 م وفاء.م الصوت 9:30

 م وفاء.م الصوت 10:30 د فاضل .م حقوق انسان  10:30

 م وفاء.م الصوت 11:30 رنا. م القواعد 11:30

 د فاضل .م حقوق انسان  12:30 رنا. م القواعد 12:30
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Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education & 

Scientific Research 

University of Baghdad-College of 

Languages 

Department of English 
  

 

  2019-2018جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً 
المرحلة الثانٌة  (الدراسة الصباحٌة)

 

 (ب)المرحلة الثانٌة شعبة  (أ)المرحلة الثانٌة  شعبة 

اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة الٌوم 

 

االحد 

 د الهام.م اللغة العربٌة 8:30 د مٌسلون.م االستٌعاب 8:30

 د مٌسلون.م االستٌعاب 9:30 اٌمان. ا المحادثة 9:30

 ربٌع . م الترجمة  10:30   10:30

 اٌمان. ا المحادثة 11:30 د الهام.م اللغة العربٌة 11:30

 اٌمان. ا المحادثة 12:30 ربٌع . م الترجمة  12:30

 

 

االثنٌن 

   8:30 م منى.م الشعر 8:30

 م منى.م الشعر 9:30 د مً.م.ا الصوت 9:30

 زٌنب. م.ا االنشاء 10:30 د مً.م.ا الصوت 10:30

 د مً.م.ا الصوت  11:30 زٌنب. م.ا االنشاء 11:30

 د مً.م.ا الصوت  12:30 م منتهى.م اللغة الفرنسٌة 12:30

 

 

الثالثاء 

 د مرٌم.م القواعد 8:30 صباح. م النثر 8:30

 د مرٌم.م القواعد 9:30 د الهام.م اللغة العربٌة 9:30

 ربٌع . م الترجمة  10:30 د مرٌم.م القواعد 10:30

 صباح. م النثر 11:30 د مرٌم.م القواعد 11:30

 د الهام.م اللغة العربٌة 12:30 ربٌع. م الترجمة 12:30

 

 

االربعاء 

 م منتهى.م اللغة الفرنسٌة 8:30 م منى.م الشعر 8:30

 م منى .م الشعر 9:30 د مً.م.ا الصوت 9:30

 د مً.م.ا   الصوت  10:30 اٌمان. ا المحادثة 10:30

 صباح. م النثر 11:30 اٌمان. ا المحادثة 11:30

 اٌمان. ا المحادثة 12:30 صباح. م النثر 12:30

 

الخمٌس 

 د مرٌم.م القواعد 8:30 د مٌسلون.م االستٌعاب 8:30

 د مٌسلون.م االستٌعاب 9:30 صباح. م النثر 9:30

 صباح. م النثر 10:30 م منتهى.م اللغة الفرنسٌة 10:30

 زٌنب. م.ا االنشاء 11:30 د مرٌم.م القواعد 11:30
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 م منتهى.م اللغة الفرنسٌة 12:30 زٌنب. م.ا االنشاء 12:30

 

 

  2019-2018جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً 
المرحلة الثالثة  (الدراسة الصباحٌة)

 

 (ب)المرحلة الثالثة شعبة  (أ)المرحلة الثالثة  شعبة 

اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة الٌوم 

 

االحد 

 د صباح.ا النحو التقابلً 8:30   8:30

 د صباح.ا النحو التقابلً 9:30 د اسٌل.م.ا الشعر 9:30

 د اسٌل.م.ا الشعر 10:30 د ابتهال.م.ا الترجمة 10:30

 نوار. م.ا النحو التركٌبً 11:30 د ابتهال.م.ا الترجمة 11:30

 د ابتهال.م.ا الترجمة 12:30 نوار. م.ا النحو التركٌبً 12:30

 

 

االثنٌن 

 د الهام.م.ا اللغة العربٌة 8:30 د مآرب.م علم اللغة 8:30

 م فرح.م المقالة 9:30 د مآرب.م علم اللغة 9:30

 د مآرب.م علم اللغة 10:30 م فرح.م المقالة 10:30

 د مآرب.م علم اللغة 11:30 د اسٌل.م.ا الشعر 11:30

 د اسٌل.م.ا الشعر 12:30   12:30

 

 

الثالثاء 

   8:30 د صباح.ا النحو التقابلً 8:30

 د ابتهال.م.ا الترجمة 9:30 د صباح.ا النحو التقابلً 9:30

 د ابتهال.م.ا الترجمة 10:30 د رشا.م.ا النثر 10:30

 د رشا.م.ا النثر 11:30 د ابتهال.م.ا الترجمة 11:30

   12:30 د ابتهال.م.ا الترجمة 12:30

 

 

االربعاء 

 د ابتهال.م.ا الترجمة 8:30 د مآرب.م علم اللغة 8:30

 د مآرب.م علم اللغة 9:30 نوار. م.ا النحو التركٌبً 9:30

 د الهام.م.ا اللغة العربٌة 10:30 نوار. م.ا النحو التركٌبً 10:30

 نوار. م.ا النحو التركٌبً 11:30 د الهام.م.ا اللغة العربٌة 11:30

 نوار. م.ا النحو التركٌبً 12:30 د الهام.م.ا اللغة العربٌة 12:30

 

الخمٌس 

8:30   8:30   

 د رشا.م.ا النثر 9:30 م فرح.م المقالة 9:30



 

 
 

   
                     
      
 

 

4 - 5 

 

جــمهـورٌـــــــة العراق  
وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  

كلٌة اللغات  - جامعة بغداد 
قســــم اللغــة االنكلٌزٌة 
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 د رشا.م.ا النثر 10:30 م فرح.م المقالة 10:30

 م فرح.م المقالة 11:30 د رشا.م.ا النثر 11:30

 م فرح.م المقالة 12:30 د رشا.م.ا النثر 12:30

 

 

  2019-2018جدول المحاضرات االسبوعً للعام الدراسً 
المرحلة الرابعة  (الدراسة الصباحٌة)

 

 (ب)المرحلة الرابعة شعبة  (أ)المرحلة الرابعة  شعبة 

اسم  االستاذ المادة الساعة اسم  االستاذ المادة الساعة الٌوم 

 

االحد 

 م بشار.م الترجمة 8:30 د نادٌة.م.ا الشعر 8:30

 م بشار.م الترجمة 9:30 د نادٌة.م.ا الشعر 9:30

 بان. م الرواٌة 10:30 بان. م الرواٌة 10:30

 د نادٌة.م.ا الشعر 11:30 م بشار.م الترجمة 11:30

 د نادٌة.م.ا الشعر 12:30 د رحاب.م.ا النحو التواصلً  12:30

 

 

االثنٌن 

 د مهدي.م.ا علم اللغة  8:30 د مهدي.م.ا علم اللغة  8:30

 د رحاب.م.ا النحو التواصلً  9:30 د نادٌة.م.ا الشعر 9:30

 د رحاب.م.ا النحو التواصلً  10:30 بان. م الرواٌة 10:30

 د نادٌة.م.ا الشعر 11:30 د بسمة .م المسرحٌة  11:30

 بان. م الرواٌة 12:30 م بشار.م الترجمة 12:30

 

 

الثالثاء 

   8:30 م بشار.م الترجمة 8:30

 د رحاب.م.ا النحو التواصلً  9:30 د رحاب.م.ا النحو التواصلً  9:30

 م بشار.م الترجمة 10:30 د رحاب.م.ا النحو التواصلً  10:30

 م بشار.م الترجمة 11:30   11:30

 د بسمة .م المسرحٌة  12:30 م بشار.م الترجمة 12:30

 

 

االربعاء 

 د بسمة .م المسرحٌة  8:30 بان. م الرواٌة 8:30

 د بسمة .م المسرحٌة  9:30 م هدى.م الكتابة االبداعٌة 9:30

 بان. م الرواٌة 10:30 م هدى.م الكتابة االبداعٌة 10:30

11:30   11:30   

 م هدى.م الكتابة االبداعٌة 12:30 د مهدي.م.ا علم اللغة  12:30
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الخمٌس 

   8:30 م هدى.م الكتابة االبداعٌة 8:30

 د مهدي.م.ا علم اللغة  9:30 د بسمة .م المسرحٌة  9:30

 م هدى.م الكتابة االبداعٌة 10:30 د بسمة .م المسرحٌة  10:30

 م هدى.م الكتابة االبداعٌة 11:30   11:30

12:30   12:30   

 


