
الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  9.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  10.00

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  11.00

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  12.00

1.00    

 

 

 

 االثنين

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  9.00

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  10.00

 يحًود هاشى أحًد . واإلَشاء  11.00

 تهسى صانح يهدي . د.و.أاالستٍعاب  12.00

 أحًد جاسى يحًد . وانقراءج  1.00

 

 

 

الثالثاء 

 عثاس يطهة جاسى . و.ويقديح فً األدب  9.00

 عثاس يطهة جاسى . و.ويقديح فً األدب  10.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  11.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  12.00

1.00    

 

 

 

األربعاء 

 أحالو حُش . د.و.أانحاسوب  9.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  10.00

 أحًد جاسى يحًد . وانقراءج  11.00

 تهسى صانح يهدي . د.و.أاالستٍعاب  12.00

 تهسى صانح يهدي . د.و.أاالستٍعاب  1.00

 

 

 

الخميس 

 اتتهال يهدي عثد انكرٌى . د.و.أانهغح االَكهٍزٌح  9.00

 يحًود هاشى أحًد . واإلَشاء  10.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  11.00

  انهغح انعرتٍح  12.00

  انهغح انعرتٍح  1.00

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  9.00

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  10.00

 يحًود هاشى أحًد . واإلَشاء  11.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  12.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  1.00

 

 

 

 االثنين

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  9.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  10.00

 اتتهال يهدي عثد انكرٌى . د.و.أانهغح االَكهٍزٌح  11.00

 عثد انستار عدَاٌ حسٍٍ . و.وانقراءج  12.00

1.00    

 

 

 

الثالثاء 

  انهغح انعرتٍح  9.00

  انهغح انعرتٍح  10.00

 عثد انستار عدَاٌ حسٍٍ . و.وانقراءج  11.00

 تهسى صانح يهدي . د.و.أاالستٍعاب  12.00

 تهسى صانح يهدي . د.و.أاالستٍعاب  1.00

 

 

 

األربعاء 

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  9.00

 يعانً حسٍٍ عهً . وانقواعد  10.00

 تهسى صانح يهدي . د.و.أاالستٍعاب  11.00

 أحالو حُش . د.و.أانحاسوب  12.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  1.00

 

 

 

الخميس 

 يحًود هاشى أحًد . واإلَشاء  9.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  10.00

 عثاس يطهة جاسى . و.ويقديح فً األدب  11.00

 عثاس يطهة جاسى . و.ويقديح فً األدب  12.00

1.00    

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  9.00

 أحًد عثاس عهً . وانقواعد  10.00

 أحًد عثاس عهً . وانقواعد  11.00

 يحًود هاشى أحًد . واإلَشاء  12.00

 عثد انستار عدَاٌ حسٍٍ . و.وانقراءج  1.00

 

 

 

 االثنين

  انهغح انعرتٍح  9.00

  انهغح انعرتٍح  10.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  11.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  12.00

 يحًود هاشى أحًد . واإلَشاء  1.00

 

 

 

الثالثاء 

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  9.00

 صفٍح شاكر يحًود . وانًحادثح  10.00

 تراء خهف حًادي . واالستٍعاب  11.00

 تراء خهف حًادي . واالستٍعاب  12.00

 عثد انستار عدَاٌ حسٍٍ . و.وانقراءج  1.00

 

 

 

األربعاء 

 اتتهال يهدي عثد انكرٌى . د.و.أانهغح االَكهٍزٌح  9.00

 عثاس يطهة جاسى . و.ويقديح فً األدب  10.00

 عثاس يطهة جاسى . و.ويقديح فً األدب  11.00

 أحالو حُش . د.و.أانحاسوب  12.00

1.00    

 

 

 

الخميس 

 أحًد عثاس عهً . وانقواعد  9.00

 أحًد عثاس عهً . وانقواعد  10.00

 تراء خهف حًادي . واالستٍعاب  11.00

 يثُى يحًد عثٍد . و.ويدخم إنى انترجًح  12.00

1.00    

 

 


