
                                                                                             8/1/7112                                                                                           ة اللغاتـــــــــكليــــ 

 قسم اللغة الفرنسية 

 الصباحيـــةالدراسة 

 6102/7102جدول المحاضرات للعام الدراسي 

 المرحلة االولى الساعة اليوم

 (أ ) 

 االولىالمرحلة 

 ( ب) 

 الثانيــــــــةالمرحلة 

 ( أ) 

 الثانيـــــــةالمرحلة 

 (ب ) 

حد
 األ

 (حسن عبد الكاظم. د)قواعد  (سداد. د)مدخل الى الترجمة  (ست ندى) حاسبات (تغريد. د) االمالء   8,00

 (حسن عبد الكاظم. د)قواعد  (فريال. د)انشاء  (جعفر. د)محادثة  (ست ندى) حاسبات  9,00

 حاسبات لغة انكليزية   (فرقد. م.م)قواعد  (جعفر . د)محادثة  20,00

 (فارس. د)استيعاب  حاسبات (حسن . د)قراءة  (فرقد. م.م)قواعد  22,00

 (فارس. د)اب استيع   (ربيع. م) لغة انكليزية  21,00

     (ربيع. م) لغة انكليزية 2,00

ين
الثن

 ا

 (خضير. د)قراءة  (حسن. د)قواعد   (عالء. م)استيعاب رياضة 8,00

 (حسن. قواعد د (نهلة. م.م)محادثة  (منتهى. م.م) امالء (فرقد. م.م)قواعد  9,00

 (بنىل. د)محادثة  (فريال. د)انشاء  رياضة   (نهلة. م.م)قراءة  20,00

 (لبنى. د) محادثة (فريال. د)انشاء  (حسن. د) قراءة  (عالء. م)استيعاب  22,00

 لغة عربية لغة انكليزية    21,00

 لغة عربية ///////      2,00

ثاء
لثال

 ا

 (خضير. د)قراءة  (سداد. د)مدخل الى الترجمة  (امل. م)علم صوت  (تغريد. د) امالء 8,00

 (خضير. د)قراءة  (سداد. د)مدخل الى الترجمة  (امل. م)علم صوت   (عالء. م) استيعاب 9,00

 (يسرى. م.م)مدخل الى الترجمة  ( نهلة. م.م)محادثة  (جعفر. د)محادثة  (عالء. م)استيعاب  20,00

(نهلة .م.م) قراءة  22,00  (شهاب. د)انشاء  (خضير. د)قراءة  (عالء. م)استيعاب  

   (خضير. د)قراءة  (عالء. م)ب استيعا  21,00

2,00     

 /////// /////// /////// /////// 

عاء
ألرب

 ا
 (ذكاء.د)مقدمة في االدب  (حسن عبد الكاظم. د)قواعد  (حسن. د)قراءة  (فرقد.م.م) قواعد   8,00

 (ذكاء.د) مقدمة في االدب (حسن عبد الكاظم. د)قواعد  (حسن.د)قراءة  (فرقد.م.م) قواعد    9,00

 لغة انكليزية  (ذكاء.د)مقدمة في االدب  (فرقد. م.م)قواعد  (نهلة. م.م)قراءة  20,00

 لغة انكليزية (ذكاء.د)مقدمة في االدب  ( ربيع. م)لغة انكليزية   (نهلة. م.م)قراءة  22,00

  (خضير. د)قراءة  (ربيع. م)لغة انكليزية  حقوق و ديمقراطية 21,00

2,00     

 /////// /////// /////// /////// 

يس
لخم

 ا

 (شهاب. د)انشاء  (فارس. د)استيعاب  حقوق و ديمقراطية (امل. م)علم صوت  8,00

 (شهاب. د)انشاء  (فارس. د)استيعاب  حقوق و ديمقراطية (امل. م)علم صوت   9,00

 (يسرى. م.م)لترجمة مدخل الى ا ةعربيلغة   (منتهى.م.م)امالء  (جعفر. د)محادثة  20,00

 (يسرى. م.م)مدخل الى الترجمة  ةعربيلغة  ( فرقد.م.م) قواعد حقوق و ديمقراطية 22,00

   (فرقد.م.م) قواعد  21,00

 تغريد عبدالزهرة عبود . د.م.أ

 رئيس قسم اللغة الفرنسية  



                                                                                           8/1/7112                                                                                                       ة اللغاتـــــــــكليــــ

 قسم اللغة الفرنسية 

 صباحيـــةالالدراسة 

 6102/7102جدول المحاضرات للعام الدراسي 

 الثالثةالمرحلة  الساعة اليوم

 (أ ) 

 الثالثةالمرحلة 

 ( ب) 

 الرابعةاالمرحلة 

 ( أ) 

 الرابعةالمرحلة 

 (ب ) 

حد
 األ

 (ذكاء. د)مقالة و مراسالت  (فريال. د)محادثة   (لبنى. م.م)انشاء  ,,8

 (ذكاء. د)مقالة و مراسالت  (سداد. د) تاريخ ادب  (تغريد. د)شعر  ,,9

 (سداد. د)تاريخ ادب  (حسن . د)ترجمة قانونية   (شهاب. د)ترجمة علمية  ,,20

 (فريال. د)محادثة (حسن . د)ترجمة قانونية   (شهاب. د)ترجمة علمية  ,,22

21,,     

2,,     

     

ين
الثن

 ا

 (سداد. د)تاريخ ادب  (اءذك. د)مقالة و مراسالت   لغة عربية ,,8

 (سمير. ا)نثر  (ذكاء. د)مقالة و مراسالت   لغة عربية ,,9

 (خضير. د)ترجمة ادبية   (سداد. د)تاريخ ادب   (سعد. د)نحو  ,,20

 ( خضير. د)ترجمة ادبية  (سمير. ا)نثر   (سعد. د)نحو  ,,22

    (فارس. د)استيعاب  ,,21

2,,     

     

ثاء
لثال

 ا

 (سمير. ا)نثر  (فريال. د)محادثة   (عالء. م)محادثة  ,,8

 (لبنى. د)علم لغة  (فريال. د)محادثة   (سعد. د)نحو   ,,9

 (فريال. د)محادثة  (سمير. ا)نثر   (امل.م)نظريات لغة  ,,20

 (فريال. د)محادثة  (لبنى. د)علم لغة   (فارس. د)استيعاب  ,,22

    (فارس. د) استيعاب  ,,21

2.00     
عاء

ألرب
 ا

 (سمير. ا)نثر  (سداد. د)تاريخ ادب   (تغريد. د)شعر  ,,8

 (سداد. د)تاريخ ادب  (سمير. ا)نثر   (امل.م)نظريات اللغة  ,,9

 (حسن . د)ترجمة قانونية  (خضير. د)ترجمة ادبية   (امل. م)نظريات لغة  ,,20

 (حسن . د)ترجمة قانونية  (خضير. د)ادبية ترجمة   (عالء. م)محادثة  ,,22

    (عالء. م)محادثة  ,,21

2,,     

يس
لخم

 ا

 (سعد. د)نحو  (لبنى .د)علم لغة   (فرقد. م.م)ترجمة سياسية  ,,8

(سعد. د)نحو (لبنى. د)علم لغة  (فرقد. م.م)ترجمة سياسية  ,,9  

(لبنى. م.ا)علم لغة  (سعد. د)نحو   (لبنى. م.م)انشاء  ,,20  

 (لبنى. م.ا)علم لغة  (سعد. د)نحو  (لبنى. م.م)انشاء  ,,22

21,,     

 

 تغريد عبدالزهرة عبود . د.م.أ



 رئيس قسم اللغة الفرنسية  

 


