
الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 غسواى هجيد رشيد . د.م.أعلن اللغح  9.00

 غسواى هجيد رشيد . د.م.أعلن اللغح  10.00

 عدناى شثية جاسن . د.أتاريخ األدب العثري  11.00

 عدناى شثية جاسن . د.أتاريخ األدب العثري  12.00

1.00     

 

 

 

 االثنين

 جاسن رشيد حلو . د.م.أ الترجوح القانونيح 9.00

 جاسن رشيد حلو . د.م.أ الترجوح القانونيح 10.00

 فائسج عثد األهير نايف . د.أالترجوح األدتيح  11.00

 زينة حسوى عثد األهير . م.أاللغح االنكليسيح  12.00

 عاهر هحود سلين . د.م.أالوحادثح   1.00

 

 

 

الثالثاء 

 عثد الوهاب عثد الجثار عثد الوهاب . مهقالح وهراسالخ  9.00

 عثد الوهاب عثد الجثار عثد الوهاب . مهقالح وهراسالخ  10.00

 عاهر هحود سلين . د.م.أالوحادثح  11.00

 عاهر هحود سلين . د.م.أالوحادثح  12.00

1.00     

 

 

 

األربعاء 

 حاهد هرهوى حود . د.م.أالنحو  9.00

 حاهد هرهوى حود . د.م.أالنحو  10.00

 جاسن رشيد حلو . د.م.أ الترجوح القانونيح 11.00

 فائسج عثد األهير نايف . د.أالترجوح األدتيح  12.00

 فائسج عثد األهير نايف . د.أالترجوح األدتيح   1.00

 

 

 

الخميس 

 حاهد هرهوى حود . د.م.أالنحو  9.00

 حاهد هرهوى حود . د.م.أالنحو  10.00

 عواد سعيد دعيثل . أ النثر  11.00

 عواد سعيد دعيثل . أ النثر  12.00

1.00     

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 عثد الوهاب عثد الجثار عثد الوهاب . مهقالح وهراسالخ  9.00

 عثد الوهاب عثد الجثار عثد الوهاب . مهقالح وهراسالخ  10.00

 غسواى هجيد رشيد . د.م.أعلن اللغح  11.00

 غسواى هجيد رشيد . د.م.أعلن اللغح  12.00

1.00     

 

 

 

 االثنين

 زينح جاتر ياش . م النحو 9.00

 زينح جاتر ياش . م النحو 10.00

 عاهر هحود سلين . د.م.أالوحادثح  11.00

 فائسج عثد األهير نايف . د.أالترجوح األدتيح  12.00

 زينة حسوى عثد األهير . م.أاللغح االنكليسيح   1.00

 

 

 

الثالثاء 

 عاهر هحود سلين . د.م.أالوحادثح  9.00

 عاهر هحود سلين . د.م.أالوحادثح  10.00

 عواد سعيد دعيثل . أ النثر  11.00

 عواد سعيد دعيثل . أ النثر  12.00

1.00     

 

 

 

األربعاء 

 جاسن رشيد حلو . د.م.أ الترجوح القانونيح 9.00

 فائسج عثد األهير نايف . د.أالترجوح األدتيح  10.00

 فائسج عثد األهير نايف . د.أالترجوح األدتيح  11.00

 زينح جاتر ياش . م النحو 12.00

 زينح جاتر ياش . م النحو  1.00

 

 

 

الخميس 

 جاسن رشيد حلو . د.م.أ الترجوح القانونيح 9.00

 جاسن رشيد حلو . د.م.أ الترجوح القانونيح 10.00

 عدناى شثية جاسن . د.أتاريخ األدب العثري  11.00

 عدناى شثية جاسن . د.أتاريخ األدب العثري  12.00

1.00     

 

 



الدراسة الصباحية  / قسم اللغة العبرية 

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

رمز الصف اسم التذريسي اسم المادة الساعة اليوم 

 

 

األحذ 

 زينح جاتر ياش . م النحو 9.00

 زينح جاتر ياش . م النحو 10.00

 عواد سعيد دعيثل . أ النثر  11.00

 عواد سعيد دعيثل . أ النثر  12.00

 شيواء فاضل حوودي . د.م.أالترجوح األدتيح   1.00

 

 

 

 االثنين

 عثد الوهاب عثد الجثار عثد الوهاب . مهقالح وهراسالخ  9.00

 عثد الوهاب عثد الجثار عثد الوهاب . مهقالح وهراسالخ  10.00

 زينة حسوى عثد األهير . م.أاللغح االنكليسيح  11.00

 زينح جاتر ياش . م النحو 12.00

 زينح جاتر ياش . م النحو  1.00

 

 

 

الثالثاء 

 شيواء فاضل حوودي . د.م.أالترجوح األدتيح  9.00

 شيواء فاضل حوودي . د.م.أالترجوح األدتيح  10.00

 وسام عثد الستار دواح . م.مالترجوح القانونيح  11.00

 إيواى لفتح عسيس . م.أالوحادثح  12.00

1.00     

 

 

 

األربعاء 

 غسواى هجيد رشيد . د.م.أعلن اللغح  9.00

 غسواى هجيد رشيد . د.م.أعلن اللغح  10.00

 عدناى شثية جاسن . د.أتاريخ األدب العثري  11.00

 عدناى شثية جاسن . د.أتاريخ األدب العثري  12.00

1.00     

 

 

 

الخميس 

 وسام عثد الستار دواح . م.مالترجوح القانونيح  9.00

 وسام عثد الستار دواح . م.مالترجوح القانونيح  10.00

 إيواى لفتح عسيس . م.أالوحادثح  11.00

 إيواى لفتح عسيس . م.أالوحادثح  12.00

1.00     

 

 


