
 

  دق45مدةالمحاضرة / 2019/ 2018 ولىالجدول االسبوعي للمرحلة اال راسة الصباحيةالد

 األول ب أاالول   

 القاعة التدريسي المادة القاعة التدرٌسً المادةالساعه  الٌوم

 األحد

 مختبر عبدالناصر. م.م صوت مختبر عبدالناصر. م.م صوت 8.30-10.00
 عبدالناصر. م.م صوت 

 
 عبدالناصر. م.م صوت

 
 مختبر أحالم.د حاسبات مكتبة م لٌلى قراءة 10.15-11.00

 مكتبة م فاضل قواعد مختبر صالح محادثة  11.15-12.45
 صالح محادثة 

 
 م فاضل قواعد

 
        

 األثنين

 مختبر احمد.م. م استٌعاب مكتبة م فاضل قواعد 8.30-10.00

 
  احمد.م. م استٌعاب  م فاضل قواعد

 مكتبة م لٌلى قراءة  مختبر د احالم حاسبات 10.15-11.00

 مكتبة هالل. م. م امالء مختبر احمد.م. م استٌعاب 11.15-12.45

 
  هالل. م. م امالء  احمد.م. م استٌعاب

        

 الثالثاء

 مختبر صالح. م.م محادثة مكتبة لٌلى.  م قراءة  8.30-10.00

  صالح. م.م محادثة مكتبة هالل. م. م امالء 
   رٌاضة  هالل. م. م امالء 10.15-11.00

 مكتبة م فاضل قواعد مكتبة م فاضل قواعد 11.15-12.45

  م فاضل قواعد  م فاضل قواعد 
        اليوم

 األربعاء

 مختبر عبدالناصر. م.م صوت مختبر عبدالناصر. م.م صوت  8.30-10.00

 عبدالناصر. م.م صوت 
 

  عبدالناصر. م.م صوت
 مكتبة لٌلى.  م قراءة   رٌاضة 10.15-11.00

 مكتبة سامً.د حقوق مكتبة سامً.د حقوق 12.00- 11.15

  سامً.د حقوق  سامً.د حقوق 
        

 الخميس

 مكتبة صالح. م.م محادثة مكتبة صالح. م.م محادثة 10.00 – 8.30

  صالح. م.م محادثة  صالح. م.م محادثة 
10.15-11.00 E مكتبة د مهدي E مكتبة د مهدي 

11.15 -12.45 E د مهدي  E د مهدي  
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  دق45محاضرةمدة ال2019/ 2018الجدول االسبوعي للمرحلة الثانية   الصباحية

الثاني ب الثانً أ 

 القاعة التدريسي المادة عةالقا التدرٌسً المادة الساعه الٌوم

 األحد

  م م مهدي استٌعاب 10.00-  8,30 هالل. م. م محادثة 10.00-  8,30
 هالل. م. م محادثة 

 
 م م مهدي استٌعاب

 
 داود. د عربً 11,00- 10,15 داود. د عربً 11,00- 10,15

 
 د محمد مقدمة فً االدب 12,00- 11,15  عبدالناصر.م.م قراءة 12,45- 11,15

 
  عبدالناصر.م.م قراءة 

    
        

 األثنين

      عبدالناصر.م.م قراءة 10,00-  8,30 رقٌة. م قواعد 10,00-  8,30

 
   عبدالناصر.م.م قراءة  رقٌة. م قواعد

  هالل. م.م حادثةم 11,00- 10,15 د محمد مقدمة فً االدب 11,00- 10,15

11,15 -12,45 E 
 

   مازن.م.م مدخل ترجمة 12,45- 11,15

 
E 

 
   مازن.م.م مدخل ترجمة 

        

 الثالثاء

   رقٌة.م قواعد 10,00-  8,30  مازن.م.م مدخل ترجمة 10,00-  8,30

   رقٌة.م قواعد     مازن.م.م مدخل ترجمة   

  داود. د عربً 11,00- 10,15 داود. د عربً 11,00- 10,15

   هالل.م.م محادثة   12,45- 11,15 م م مهدي استٌعاب   12,45- 11,15

   هاللم.م محادثة  م م مهدي استٌعاب 

        اليوم

 األربعاء

   E 10,00-  8,30  هاللم.م محادثة  9,15-  8,30

   E     حاسبات 10,15-  9,30

 حاسبات 11,45- 10,15 د محمد مقدمة فً األدب 11,15- 10,30
 

 

   مازن.م.م مدخل ترجمة  رقٌة. م قواعد   12,15- 11,30

   مازن.م.م مدخل ترجمة 12.30-13.15   

        

 الخميس

   ٌسرى.م.م انشاء 10.00-  8,30 مازن .م.م مدخل ترجمة  10.00-  8,30

   ٌسرى.م.م انشاء  مازن. م.م مدخل ترجمة 

10,15 -11.45 
  ٌسرى.م.م انشاء

مقدمة فً  10.15-11.00
 األدب

  د محمد

   رقٌة.م قواعد 12.00-11.15  ٌسرى.م.م انشاء 

 
 

     

 

 

 

 



 2019/ 2018الجدول االسبوعي للمرحلة الدراسية الثالثة      الدراسة الصباحية

  دقيقة15مدة االستراحة /  دقيقة  45= مدة الوحدة الدراسية 
 ب    الثالث الثالث      أ 

 القاعة التدريسي المادة القاعة التدرٌسً المادة الساعه الٌوم

 األحد

  مٌسون. م.ا نظرٌة لغة  9,15-  8,30 صالح. م.م انشاء  9,15-  8,30

  لٌلى. م عربً 11,00-  9,30 بهاء. م.ا محادثة 11,00-  9,30

  لٌلى. م عربً  بهاء. م.ا محادثة 

  ٌسرى. م.م علمٌة.ت   12,45- 11,15 مهدي. م.م سٌاسٌة.ت   12,45- 11,15

  ٌسرى. م.م علمٌة.ت  مهدي. م.م سٌاسٌة.ت 

        

 األثنين

  بهاء. م.ا محادثة 10.00-  8,30 اسماء.     م نحو  10.00-  8,30

  بهاء. م.ا محادثة  اسماء.    م نحو 

  مهدي. م.م سٌاسٌة.ت 11.45-10.15 نجاة. د. م.أ شعر 11,00- 10,15

  مهدي. م.م سٌاسٌة.ت  مٌسون. م.أ نظرٌة لغة   12,00- 11,15

  انور. م.م استٌعاب 13.30-12.00 ٌسرى. م.م علمٌة.ت 13,45-  12,15

 
  انور. م.م استٌعاب  ٌسرى. م.م علمٌة.ت 

        

 الثالثاء

  اسماء. م نحو 10.00-  8,30 مهدي. م.م سٌاسٌة.ت 10.00-  8,30

  اسماء. م نحو  مهدي. م.م سٌاسٌة.ت 

  صالح. م.م انشاء 11,45- 10,15 انور. م. م استٌعاب  11,45- 10,15

  صالح. م.م انشاء    انور. م. م استٌعاب    

  د نجاة شعر  12.45- 12.00  انكلٌزي 13,30-  12.00

 
     سء  انكلٌزي 

        

 األربعاء

  بهاء. م.أ محادثة 9.15-8.30 د نجاة شعر  10.00-  8,30

  ٌسرى. م.م علمٌة.ت 11.00-9.30 د نجاة شعر 

  ٌسرى. م.م علمٌة.ت  اسماء. م نحو 11,45- 10,15

  مٌسون. م.أ نظرٌة لغة 12.00-11.15 اسماء. م نحو 

  مهدي. م.م سٌاسٌة.ت 13.45-12.15 ٌسرى. م.م علمٌة.ت 13,30-  12,00

 
  مهدي. م.م سٌاسٌة.ت  ٌسرى. م.م علمٌة.ت 

        

 الخميس

  اسماء. م نحو 10.00-  8,30 لٌلى. م عربً  10.00-  8,30

  اسماء. م نحو  لٌلى. م عربً 

  د نجاة شعر 11.45-10.15 بهاء. م.أ محادثة 11,00- 10,15

  د نجاة شعر  مٌسون. م.ا نظرٌة لغة   12,00- 11,15

   انكلٌزي 13.30-12.00 م م صالح انشاء 13,00-  12,15

 
   انكلٌزي    

   جامعة بغداد

 كلية اللغات  
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  قسم اللغة االلمانٌة– كلٌة اللغات –جامعة  بغداد 

 2019/ 2018 رابعةالجدول االسبوعي للمرحلة الدراسية ال     الدراسة الصباحية

 دقيقة 15مدة االستراحة /  دقيقة  45= مدة الوحدة الدراسية 

 الرابع   ب الرابع    أ

 االحد

 القاعة التدريسي المادة الساعة التدريسي المادة الساعة

  افراح. م نحو  10,00-  8,30 د موفق علم لغة  10,00-  8,30

  افراح. م نحو  د موفق علم لغة 

  م علً سلمان ادب. ت 11,45- 10,15 علً الزبٌدي. م ترجمة ادبٌة 11,45- 10,15

  م علً سلمان ادب. ت  علً الزبٌدي. م ترجمة ادبٌة 

  م جاسم نثر 12.00-12.45   

        

        

 االثنٌن

  د موفق علم لغة  10,00-  8,30 م علً سلمان ادب.ت  9,15-  8,30

  د موفق علم لغة  جاسم. م نثر 11,00-  9,30

  د عدي محادثة 11,45- 10,15 جاسم. م نثر 

  د عدي محادثة  افراح. م نحو   12,45- 11,15

 
  علً الزبٌدي. م ترجمة ادبٌة 12.45-12.00 افراح. م نحو

 
13.00-13.45 

  علً الزبٌدي. م ترجمة ادبٌة  عدي. د محادثة

        

 الثالثاء

  جاسم. م نثر  10,00-  8,30 علً الزٌدي. م ترجمة ادبٌة  10,00-  8,30

  جاسم. م نثر  علً الزٌدي. م ترجمة ادبٌة 

10,15 -11,45 E 11,45- 10,15 استاذ كمال E استاذ كمال  

 E استاذ كمال  E استاذ كمال  

ترجمة  13,30-  12,00
 قانونٌة

 احمد.م.م
12,00  -12.45 

  م افراح نحو

 
ترجمة  

 قانونٌة
   بحث خاص  احمد.م.م

        

 االربعاء

  احمد.م.م ترجمة قانونٌة  10,00-  8,30 م جاسم نثر  9,15-  8,30

  احمد.م.م ترجمة قانونٌة  مازن. م.م مقالة   11,00-  9,30

  علً الزبٌدي. م ترجمة ادبٌة 11,45- 10,15 مازن. م.م مقالة   

  علً الزبٌدي. م ترجمة ادبٌة  د عدي محادثة   12,45- 11,15

 
 د عدي محادثة

12.00-12.45 
 ادب. ت

 م علً سلمان
 

        

 الخمٌس

  عدي. د محادثة 9.15-8.30 م علً سلمان ادب. ت 10.00-  8,30
  احمد.م.م ترجمة قانونٌة 11.00-9.30 م علً سلمان ادب. ت 

  احمد.م.م ترجمة قانونٌة  م افراح نحو 11.00 – 10.15

  مازن. م.م مقالة   12.45-11.15 احمد.م.م ترجمة قانونٌة 11.15-12.45

  مازن. م.م مقالة    احمد.م.م ترجمة قانونٌة 

  


