
الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  9.00

 أحود سعيد عبيد . ماالستيعاب  10.00

 رحين راضي عبد . د.م.أالترجوت السياسيت  11.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  12.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  1.00

 

 

 

 االثنين

 أحود سعيد عبيد . ماالستيعاب  9.00

 أحود سعيد عبيد . ماالستيعاب  10.00

 جوعت هحسي تركي . ماإلًشاء  11.00

 خالد خيري حسيي . م.أالترجوت العلويت  12.00

 خالد خيري حسيي . م.أالترجوت العلويت  1.00

 

 

 

الثالثاء 

 جوعت هحسي تركي . ماإلًشاء  9.00

 بيداء عباش علي . م.مالشعر  10.00

 بيداء عباش علي . م.مالشعر  11.00

  اللغت العربيت  12.00

  اللغت العربيت  1.00

 

 

 

األربعاء 

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  9.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  10.00

 رحين راضي عبد . د.م.أالترجوت السياسيت  11.00

 رحين راضي عبد . د.م.أالترجوت السياسيت  12.00

 إحساى علواى هحسي . م.أاللغت االًكليسيت  1.00

 

 

 

الخميس 

 سعد عبد السادة صباح . م.أًظرياث اللغت  9.00

 سعد عبد السادة صباح . م.أًظرياث اللغت  10.00

 خالد خيري حسيي . م.أالترجوت العلويت  11.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  12.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  1.00

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 أحود سعيد عبيد . ماالستيعاب  9.00

 جوعت هحسي تركي . ماإلًشاء  10.00

 خالد خيري حسيي . م.أالترجوت العلويت  11.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  12.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  1.00

 

 

 

 االثنين

 سعد عبد السادة صباح . م.أًظرياث اللغت  9.00

 سعد عبد السادة صباح . م.أًظرياث اللغت  10.00

 جٌاى عازر بوال . مالترجوت السياسيت  11.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  12.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  1.00

 

 

 

الثالثاء 

  اللغت العربيت  9.00

  اللغت العربيت  10.00

 جوعت هحسي تركي . ماإلًشاء  11.00

 أحود سعيد عبيد . ماالستيعاب  12.00

 أحود سعيد عبيد . ماالستيعاب  1.00

 

 

 

األربعاء 

 بيداء عباش علي . م.مالشعر  9.00

 بيداء عباش علي . م.مالشعر  10.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  11.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  12.00

 زيٌت أياد قاسن . د.مالٌحو  1.00

 

 

 

الخميس 

 خالد خيري حسيي . م.أالترجوت العلويت  9.00

 خالد خيري حسيي . م.أالترجوت العلويت  10.00

 إحساى علواى هحسي . م.أاللغت االًكليسيت  11.00

 جٌاى عازر بوال . مالترجوت السياسيت  12.00

 جٌاى عازر بوال . مالترجوت السياسيت  1.00

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 جوعت هحسي تركي . ماإلًشاء  9.00

 عبد الستار عدًاى حسيي . م.ماالستيعاب  10.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  11.00

  اللغت العربيت  12.00

  اللغت العربيت  1.00

 

 

 

 االثنين

 جوعت هحسي تركي . ماإلًشاء  9.00

 عبد الستار عدًاى حسيي . م.ماالستيعاب  10.00

 عبد الستار عدًاى حسيي . م.ماالستيعاب  11.00

 جٌاى عازر بوال . مالترجوت السياسيت  12.00

 جٌاى عازر بوال . مالترجوت السياسيت  1.00

 

 

 

الثالثاء 

 سعد عبد السادة صباح . م.أًظرياث اللغت  9.00

 سعد عبد السادة صباح . م.أًظرياث اللغت  10.00

 أحود عباش علي . مالٌحو  11.00

 أحود عباش علي . مالٌحو  12.00

 شيواء فاضل حوودي . د.م.أالترجوت العلويت  1.00

 

 

 

األربعاء 

 جٌاى عازر بوال . مالترجوت السياسيت  9.00

 شيواء فاضل حوودي . د.م.أالترجوت العلويت  10.00

 شيواء فاضل حوودي . د.م.أالترجوت العلويت  11.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  12.00

 رواء خالد صبري . مالوحادثت  1.00

 

 

 

الخميس 

 إحساى علواى هحسي . م.أاللغت االًكليسيت  9.00

 بيداء عباش علي . م.مالشعر  10.00

 بيداء عباش علي . م.مالشعر  11.00

 أحود عباش علي . مالٌحو  12.00

 أحود عباش علي . مالٌحو  1.00

 

 


