
الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

  2021 – 2020 (أ  ) المرحلة األولى شعبة –جدول المحاضرات االسبوعي االلكتروني 

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 هديل سلواى ساهي . مالقراءة  9.00

 هديل سلواى ساهي . مالقراءة  10.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  11.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  12.00

1.00    

 

 

 

 االثنين

   حقوق اإلًساى 9.00

  حقوق اإلًساى  10.00

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  11.00

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  12.00

1.00    

 

 

 

الثالثاء 

 هديل سلواى ساهي . مالقراءة  9.00

 عواد حواد عبد علي . م.أعلن الصوث  10.00

 حيدر أحود جاسن . د.مالوحادثت  11.00

 حيدر أحود جاسن . د.مالوحادثت  12.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  1.00

 

 

 

األربعاء 

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  9.00

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  10.00

 أحالم حٌش . د.م.أالحاسوب  11.00

 إحساى علواى هحسي . م.أاللغت االًكليزيت  12.00

1.00    

 

 

 

الخميس 

 حيدر أحود جاسن . د.مالوحادثت  9.00

 عواد حواد عبد علي . م.أعلن الصوث  10.00

 عواد حواد عبد علي . م.أعلن الصوث  11.00

 براء خلف حوادي . ماإلهالء  12.00

 براء خلف حوادي . ماإلهالء  1.00

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

  2021 – 2020 (ب  ) المرحلة األولى شعبة –جدول المحاضرات االسبوعي االلكتروني 

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  9.00

 علي هحود رشيد . معلن الصوث  10.00

 علي هحود رشيد . معلن الصوث  11.00

 إيواى لفتت عزيز . م.أالقراءة  12.00

 إيواى لفتت عزيز . م.أالقراءة  1.00

 

 

 

 االثنين

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  9.00

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  10.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  11.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  12.00

1.00    

 

 

 

الثالثاء 

 براء خلف حوادي . ماإلهالء  9.00

 براء خلف حوادي . ماإلهالء  10.00

 إيواى لفتت عزيز . م.أالقراءة  11.00

 علي هحود رشيد . معلن الصوث  12.00

1.00    

 

 

 

األربعاء 

 حيدر أحود جاسن . د.مالوحادثت  9.00

 حيدر أحود جاسن . د.مالوحادثت  10.00

 إحساى علواى هحسي . م.أاللغت االًكليزيت  11.00

 أحالم حٌش . د.م.أالحاسوب  12.00

1.00    

 

 

 

الخميس 

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  9.00

 قصي ًبيل عبد الكرين . د.م.أالقواعد  10.00

 حيدر أحود جاسن . د.مالوحادثت  11.00

  حقوق اإلًساى  12.00

  حقوق اإلًساى  1.00

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

  2021 – 2020 (ج  ) المرحلة األولى شعبة –جدول المحاضرات االسبوعي االلكتروني 

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 براء خلف حوادي . ماإلهالء  9.00

 براء خلف حوادي . ماإلهالء  10.00

 هديل سلواى ساهي . مالقراءة  11.00

 علي هحود رشيد . معلن الصوث  12.00

 علي هحود رشيد . معلن الصوث  1.00

 

 

 

 االثنين

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  9.00

 هجيد عبود رحيوت . مالوحادثت  10.00

 أحود جاسن هحود . مالقواعد  11.00

 أحود جاسن هحود . مالقواعد  12.00

1.00    

 

 

 

الثالثاء 

  حقوق اإلًساى  9.00

  حقوق اإلًساى  10.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  11.00

 هالك خالد سلواى . م.ماالستيعاب  12.00

1.00    

 

 

 

األربعاء 

 إحساى علواى هحسي . م.أاللغت االًكليزيت  9.00

 أحالم حٌش . د.م.أالحاسوب  10.00

 هجيد عبود رحيوت . مالوحادثت  11.00

 هجيد عبود رحيوت . مالوحادثت  12.00

1.00    

 

 

 

الخميس 

 هديل سلواى ساهي . مالقراءة  9.00

 هديل سلواى ساهي . مالقراءة  10.00

 علي هحود رشيد . معلن الصوث  11.00

 أحود جاسن هحود . مالقواعد  12.00

 أحود جاسن هحود . مالقواعد  1.00

 

 


