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 قسم اللغة الفارسية   

 الصباحيةالدراسة   

 2016-2017جدول الدروس االسبوعي 

 
 ب رابـــــــــع               رابــــــــــــع أ          ثــــــــــــالــث أ                      ثــــــانــــــــــي ب               ـــي أ       ــانـــــث                           اول    ج              االول   ب                                   األول     أ                   االيام         الوقت    

 

 د.فاطمة محادثة .خيريةد ادبية م. ايمان نحو د.غازي انشاء ليلى عربي م.م.طالل محادثة م, حسين استيعاب  م, حسين استيعاب  8,30 االحد

 د.خيرية ادبية د.ناهي نثر د.رحيم ةيسياس د. جاسم ترجمة ايمانم,  استيعاب  م, حسين استيعاب  د.انور محادثة د. سلمان قراءة 9,30 

 يريةد.خ ادبية   م.م.علي ةعلمي د.نهلة قواعد د. جاسم  ترجمة  م.م.ماجد قواعد د.انور محادثة االله عبد د. قواعد 10,30 

 د.مدين نثر م.م. علي مقالة  د.محمد شعر م.نازك قراءة م.ليلى عربي م, حسين استيعاب  د.فاضل حقوق فاضل د. حقوق 11,30 

 م.م. علي مقالة    د.محمد شعر م.ليلى عربي     د.فاضل حقوق فاضل د. حقوق 12,30 

 د.فاطمة محادثة د.خيرية ادبية م. ايمان  نحو د.جاسم ترجمة د.غازي نشاءا د.محمد صوت م, حسين استيعاب  م, حسين استيعاب  8,30 االثنين

 د.محمد قانونية د.خيرية ادبية د.سامي محادثة د.نهلة قواعد م.ايمان استيعاب د.فاضل حقوق د.محمد صوت االله عبد د. قواعد 9,30 

 رنا د. نحو د.ناهي نثر د.محمد  شعر م.ايمان استيعاب لةد.نه قواعد م, حسين استيعاب  د.عبداالله قواعد انور د. محادثة 10,30 

 د.محمد قانونية د.رحيم محادثة م.م.علي علمية د.بايش ادب / حاسبات م.م.ماجد قواعد د.عبداالله قواعد خطاب د. امالء 11,30 

   مدد.مح قانونية م.م.علي علمية  حاسبات م.نازك قراءة د.فاضل حقوق د.عبداالله قواعد   12,30 

                  

 د.خيرية  ادبية رناد. نحو د.محمد شعر  د.عقيل محادثة د.غازي انشاء م.م.ماجد قواعد د.محمد صوت م, حسين استيعاب  8,30 الثالثاء

 د.فاطمة  محادثة د.ناهي نثر د.رحيم سياسية د.نهلة قواعد د.جاسم ترجمة د.محمد صوت د.انور محادثة عبداالله د. قواعد 9,30 

  م.م. علي مقالة  د.رحيم محادثة م.م.فاطمة استيعاب د.جاسم ترجمة د.نهلة قواعد د.خطاب امالء د. سلمان قراءة / حاسبات 10,30 

 د.مدين نثر م.عباس مقالة د.سامي لغة د.بايش ادب م.نازك قراءة / حاسبات / حاسبات عبداالله د. قواعد 11,30 

     م.م. فاطمة باستيعا           12,30 

 د.محمد قانونية د.مدين ادب م.م. ايمان نحو د.غازي انشاء عقيلد. محادثة د.خطاب امالء د.عبداالله قواعد د. سلمان قراءة 8,30 االربعاء

 .مديند ادب د.محمد قانونية د.رحيم سياسة م.نازك قراءة د.جاسم ترجمة م.م.طالل محادثة م, حسين استيعاب  محمد د. صوت 9,30 

 رناد. نحو د.رحيم محادثة د.سامي محادثة عقيلد. محادثة د.نهلة قواعد م.منى E د. سلمان قراءة انور د. محادثة 10,30 

 د.فاطمة بحث د.محمد قانونية د.سامي لغة م.ايمان استيعاب د.بايش ادب م.م.طالل قراءة م.منى E انور د. محادثة 11,30 

 د. خيرية بحث د.رنا نحو د.بايش انشاء     منىم. E م.منى E / رياضة 12,30 

                  الخميس

 د.رنا لغة   د.سامي محادثة م.ليليى عربي د.عقيل محادثة م.م.طالل قراءة د.خطاب امالء د.محمد صوت 8,30 

 د.مدين نثر  د.رنا لغة د.بايش انشاء م. اميرة E م. اميرة E م.م.ماجد قواعد / رياضة د.خطاب امالء 9,30 

 10,30 E م.م.طالل محادثة د.خطاب امالء م.منى E م. اميرة E د.رنا لغة د.مدين ادب / عربي م. اميرة 

 11,30 E د.مدين أدب د.رنا لغة / عربي عقيلد. محادثة د.بايش ادب / رياضة   م.منى 

          عقيلد. محادثة       12,30 
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