
 دق 54مدةالمحاضرة / 7102/ 6102 ثانيةال الجدول االسبوعي للمرحلة راسة الصباحيةلدا

 األول ب الثاني أ

القاع التدريسي المادة القاعة التدريسي المادة الساعه اليوم
 ة

 األحد

 مازن.م.م محادثة 88،08  -03,8
 

 فاضل.م صوت
 

  مازن. م.م محادثة 08,88  -9,01
 فاضل.م صوت

 
 أسيل.د E 88،00-01،08 فاضل.م صوت 51،00 -08,01

 
 فاضل.م صوت 00,51 -00,88

 
 افراح.م قواعد

 
 رياضة 

  
 افراح.م قواعد

 
        

 األثنين

     هالل.م. م امالء  فاضل.م صوت 88،08  -03,8

 
  هالل.م. م امالء  فاضل.م صوت

  فاضل.م صوت  أحالم.د حاسبات 08,88 -8,,0

  فاضل.م صوت  أفراح.م قواعد 00,88 -08,01
  أحالم.د حاسبات  أفراح.م قواعد 02,51  -00,01

        

 الثالثاء

  أفراح.م قواعد 88،08-8،0, شفاء.د حقوق  88،08  -03,8

  أفراح.م قواعد  شفاء.د حقوق 
  اسيل.د E 88،00-01،08 مازن.م.م محادثة 00,51 -08,01

  شفاء.د حقوق 58،02-08،00 مازن.م.م محادثة 
  شفاء.د حقوق  هالل.م.م أمالء 02,51  -02,88

        اليوم

 األربعاء

  ميسون.م أستيعاب  رقية.م أستيعاب 88،08  -03,8
  ميسون.م أستيعاب  رقية.م أستيعاب 

08,01- 00,51 E مازن.م.م محادثة  أسيل.د  
 E مازن.م.م محادثة  أسيل.د  

   رياضة  هالل.م.م أمالء 02,51  -02,88
        

 الخميس

  مازن.م.م محادثة  صالح.م.م قراءة 88،08  -03,8
  مازن.م.م محادثة  صالح.م.م قراءة 

  صالح.م.م قراءة  أفراح.م قواعد 00,51 -08,01
  صالح.م.م قراءة  أفراح.م قواعد 

 

 جامعة بغداد

  كلية اللغات

                       قسم اللغة االلمانية
                  

Universität Bagdad  

Sprachenfakultät 

Germanistische Abteilung 

 

   



مدة 1027/ 1026الجدول االسبوعي للمرحلة الثانية   الدراسة الصباحية           

 دق 54محاضرةال

 الثاني ب الثاني أ
 القاعة التدريسي ادةالم القاعة التدريسي المادة الساعه اليوم

 األحد

  عبدالناصر.م.م استيعاب  مهدي. م.م انشاء 9301  -03,8
  عبدالناصر.م.م استيعاب  مهدي.م.م انشاء 08388  -9301

  محمد.د مقدمة في االدب  صالح.م.م محادثة 00388 -08301
  محمد.د مقدمة في االدب  صالح.م.م محادثة 00351 -00388
 مختبر احالم.د حاسبات مختبر احالم.د حاسبات 02,51  -02388

        

 األثنين

     رقية. م قواعد  محمد.د مقدمة في األدب 9301  -03,8

  رقية. م قواعد  محمد.د مقدمة في األدب 08388  -9301

 مكتبة علي عبد.م.م مدخل ترجمة مكتبة علي عبد.م.م مدخل ترجمة 00388 -08301

00301- 02388 E مهدي. م.م انشاء  هدى.م  

02388-  02311 E مهدي.م.م انشاء  هدى.م 
 

        

 الثالثاء

  علي.م قراءة  رقية.م قواعد  9301  -03,8

  علي.م قراءة  رقية.م قواعد 08388  -9301

 مختبر صالح.م.م محادثة مختبر صالح.م.م محادثة 00388 -08301

 مكتبة علي عبد.م.م مدخل ترجمة مكتبة علي عبد.م.م مدخل ترجمة   02388 -00301

  علي عبد.م.م مدخل ترجمة  علي عبد.م.م مدخل ترجمة 02351  -02388

        اليوم

 األربعاء

  صالح.م.م محادثة  محمد. د مقدمة في األدب  9301  -03,8

  صالح.م.م محادثة  عبدالناصر.م.م أستيعاب 08388  -9301

  علي عبد.م مدخل ترجمة  عبدالناصر.م.م أستيعاب 00,88 -08301

  هدى.م E  رقية.م قواعد   02388 -00301

  هدى.م E  رقية.م قواعد 02351  -02388

        

 الخميس

  محمد. د مقدمة في األدب  رقية.م.ا لغة عربية  9301  -03,8

  رقية.م قواعد  رقية.م.ا لغة عربية 08301  -93,8

  رقية.م قواعد  علي عبد.م مدخل ترجمة 00301 -083,8

  رقية.م.ا لغة عربية  علي.م قراءة    02,01 -8,,00

  رقية.م.ا لغة عربية  علي.م قراءة 0,388  -02,01

 7102/ 6102الجدول االسبوعي للمرحلة الدراسية الثالثة      الدراسة الصباحية

 دقيقة 24مدة االستراحة / دقيقة   54= مدة الوحدة الدراسية 

   جامعة بغداد

 كلية اللغات  

 قسم اللغة االلمانية             
 

Universität Bagdad 

Sprachenfakultät  

Germanistische Abteilung 

 



 ب    الثالث  الثالث      أ
 القاعة التدريسي المادة القاعة التدريسي المادة الساعه اليوم

 األحد

 مختبر انور.م.م محادثة  ميسون.م نحو  9301  -03,8

 مختبر انور.م.م محادثة  ميسون.م نحو 08388  -9301

  جاسم.م شعر  مختبر انور.م.م محادثة 00388 -08301

  عبدالناصر.م.م علمية.ت  احمد.م.م سياسية.ت   02388 -00301

  عبدالناصر.م.م علمية.ت  احمد.م.م سياسية.ت 0,388  -02301

        

 األثنين

  اسماء.م أستيعاب  عبدالناصر.م.م علمية.ت  9301  -03,8

  اسماء.م أستيعاب  عبدالناصر.م.م علمية.ت 08388  -9301

  ميسون.م نحو  احمد. م.م سياسية.ت 00388 -08301

  ميسون.م نحو  جاسم.م شعر   02388 -00301

  داحم.م.م سياسية.ت  جاسم.م شعر 0,388  -02301

 
  احمد.م.م سياسية.ت    

        

 الثالثاء

  مازن.م.م انشاء  ميسون.م نحو  9301  -03,8

  مازن.م.م انشاء  ميسون.م نحو 08388  -9301

  جاسم.م شعر  فاضل.م نظرية لغة 00388 -08301

  جاسم.م شعر  فاضل.م نظرية لغة   02388 -00301

  سعيد.د لغة عربية  مداح.م.م سياسية.ت 0,388  -02301

        

 األربعاء

  فاضل.م نظرية لغة  جاسم.م شعر  9301  -03,8

  فاضل.م نظرية لغة  انور.م.م محادثة 08301  -93,8

  ميسون.م نحو  انور.م.م محادثة 00301 -083,8

  ميسون.م نحو  عبدالناصر.م.م علمية.ت   02301 -003,8

  سعيد.د لغة عربية  عبدالناصر.م.م علمية.ت 0,388  -02301

        

 الخميس

  احمد.م.م سياسية.ت  رقية.م لغة عربية  9301  -03,8

  احمد.م.م سياسية.ت  رقية.م لغة عربية 08388  -9301

  عبدالناصر.م.م علمية.ت  مازن.م.م انشاء 08318 -08381

  ناصرعبدال.م.م علمية.ت  مازن.م.م انشاء   003,1 -08318

  انور.م.م محادثة  اسماء.م أستيعاب 02321  -00358

     اسماء.م أستيعاب 0,308 -02321 
 

 

 

 

 



 7102/ 6102 رابعةالجدول االسبوعي للمرحلة الدراسية ال     الدراسة الصباحية

 دقيقة 24مدة االستراحة / دقيقة   54= مدة الوحدة الدراسية 
 الرابع   ب الرابع    أ

 االحد

 القاعة التدريسي المادة القاعة التدريسي المادة الساعة

  موفق.د نحو  اسماء.م علم لغة  9301  -03,8

  موفق.د نحو  اسماء.م علم لغة 08,88  -9,01

  علي. م ادب. ت  بهاء. م نثر 00,88 -08,01

  علي. م ادب. ت  بهاء. م نثر   02,88 -00,01

  هالل.م.م محادثة  مهدي.م.م ةترجمة ادبي 88,,0  -02,01

        

 االثنين

  مهدي.م.م ترجمة ادبية  علي.م ادب.ت  9301  -03,8

  جاسم.م ترجمة قانونية  موفق.د نحو 08318  -9,28

  جاسم.م ترجمة قانونية  موفق.د نحو 

  بهاء. م نثر  هالل.م.م محادثة   023,8 -00,88

   بحث خاص  هالل.م.م محادثة 

        

 الثالثاء

  نجاة.د مقالة    احمد.م.م ترجمة قانونية  9301  -03,8

  نجاة.د مقالة    احمد.م.م ترجمة قانونية 08,88  -9,01

  اسماء.م علم لغة  مهدي.م.م ترجمة ادبية 00,88 -08,01

  اسماء.م علم لغة  مهدي.م.م ترجمة ادبية   02,88 -00,01

  علي. م ادب. ت  موفق.د حون 88,,0  -02,01

        

 االربعاء

  هالل.م.م محادثة  بهاء. م نثر  9301  -03,8

  هالل.م.م محادثة  نجاة.د مقالة   08,88  -9,01

  جاسم.م ترجمة قانونية  نجاة.د مقالة   00,88 -08,01

  جاسم.م ترجمة قانونية  هالل.م.م محادثة   02,88 -00,01

  موفق.د نحو    88,,0  -02,01

        

 الخميس

  بهاء. م نثر  احمد.م.م ترجمة قانونية  9301  -03,8

  بهاء.م نثر  احمد.م.م ترجمة قانونية 08,88  -9,01

  مهدي.م.م ترجمة ادبية  علي. م ادب. ت 00,88 -08,01

  مهدي.م.م ترجمة ادبية  علي. م ادب. ت   02,88 -00,01

      بحث خاص 88,,0  -02,01

 

 

 

 


