
الفصل االول 0202-0202جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي   

 الورحلة االولى

 اليوم الساعة شعبة أ شعبة ب
 المادة اسم االستاذ المادة اسم االستاذ

 03:1 حقوق انسان م.م مازن مقدمة الى االدب م.م اكرام

 االحد

نورام.م  مقدمة الى االدب م.م اكرام  2312 قراءة 
 23:1 مقدمة الى االدب م.م اكرام قراءة م.م نورا
 303: مقدمة الى االدب م.م اكرام حقوق انسان م.م مازن

    :331 
     

 03:1 تلفظ م. عادل االختصاص الثاني م.م هبة

 االثنين

 2312 نحو م.م سحر االختصاص الثاني م.م هبة
 23:1 االختصاص الثاني م.م هبة تلفظ م. عادل
 303: االختصاص الثاني م.م هبة نحو م.م سحر

    :331 

     
 03:1 تلفظ م. عادل نحو م.م سحر

 الثالثاء

 2312 نحو م.م سحر حاسوب م. عمار
 23:1 حاسوب م. عمار مهارات التواصل د. عمار
 303: مهارات التواصل د. عمار قراءة م.م نورا
 331: قراءة م.م نورا نحو م.م سحر

     

     
 03:1 مقدمة الى االدب م.م اكرام تلفظ م. عادل

 االربعاء

 2312 اللغة العربية م.م علي قراءة م.م نورا
 23:1 قراءة م.م نورا نحو م.م سحر
 303: تلفظ م. عادل مقدمة الى االدب م.م اكرام
 331: نحو م.م سحر اللغة العربية م.م علي

     

    03:1 

 Day off الخميس

2312 
23:1 

:303 
:331 

     
 

6/20/0202هالحظة: يتن العول بالجدول اعتبارا هن    

 



الفصل االول 0202-0222جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي   

ثانيةالورحلة ال  

 

 اليوم الساعة شعبة أ شعبة ب
االستاذاسم   المادة اسم االستاذ المادة 

 03:1 علم الصوت د. نصير شعر م.م سارة

 االحد

 2312 االختصاص الثاني م.م هبة علم الصوت د. نصير
 23:1 شعر م.م سارة مسرح د. عمار
 303: مسرح د. عمار االختصاص الثاني م.م هبة

    :331 

     
0النحو التركيبي  د. سوسن االءم.م    03:1 قراءة 

 االثنين

 2312 قراءة م.م االء رواية د. راجحة
0النحو التركيبي  د. سوسن قراءة م.م االء  23:1 
 303: رواية د. راجحة قراءة م.م االء

    :331 
     

 03:1 مسرح د. عمار شعر م.م سارة

 الثالثاء

 2312 شعر م.م سارة حاسوب م. عمار
التواصلمهارات  م.م اكرام  23:1 حاسوب م. عمار 
 303: مهارات التواصل م.م اكرام مسرح د. عمار

    :331 

     
     

 03:1 اللغة العربية م.م علي قراءة م.م االء

 االربعاء

 2312 قراءة م.م االء مهارات التواصل م.م اكرام
0النحو التركيبي  د. سوسن  23:1 مهارات التواصل م.م االء 
0النحو التركيبي  د. سوسن اللغة العربية م.م علي  :303 

    :331 

     
 03:1 رواية د. راجحة علم الصوت د. نصير

 الخميس

 2312 االختصاص الثاني م.م هبة علم الصوت د. نصير
 23:1 علم الصوت د. نصير رواية د. راجحة
 303: علم الصوت د. نصير االختصاص الثاني م.م هبة

    :331 
     

 

6/20/0202هالحظة: يتن العول بالجدول اعتبارا هن    



الفصل االول 0202-0222جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي   

ثالثةالورحلة ال  

 اليوم الساعة شعبة أ شعبة ب
 المادة اسم االستاذ المادة اسم االستاذ
 03:1 االختصاص الثاني م.م هبة شعر م.م هدى

 االحد

 2312 مسرح د. علياء ترجمة م.م زينب
 23:1   ترجمة م.م زينب
 303: ترجمة م.م زينب مسرح د. علياء

 331: ترجمة م.م زينب  
     

 03:1 شعر م.م هدى نحو م. عادل

 االثنين

نورام.م  نحو م. عادل  2312 مقالة 
 23:1 نحو م. عادل شعر م.م هدى
 303: نحو م. عادل مقالة م.م نورا

    :331 

     
بةم.م ه االخنصاص الثاني م.م هبة  03:1 االخنصاص الثاني 

 الثالثاء

 2312 شعر م.م هدى االخنصاص الثاني م.م هبة
 23:1 شعر م.م هدى رواية م.م سارة
 303: رواية م.م سارة شعر م.م هدى

    :331 
     

     
عادلم.   03:1 علم اللغة م.م سحر نحو 

 االربعاء

 2312 علم اللغة م.م سحر مسرح د. علياء
 23:1 مسرح د. علياء علم اللغة م.م سحر
 303: نحو م. عادل علم اللغة م.م سحر

    :331 
     

 03:1 رواية م.م سارة مقالة م.م نورا

 الخميس

 2312 رواية م.م سارة مسرح د. علياء
 23:1 مقالة م.م نورا رواية م.م سارة
 303: مسرح د. علياء رواية م.م سارة

    :331 

     
   

6/20/0202هالحظة: يتن العول بالجدول اعتبارا هن    

 



الفصل االول 0202-0222جدول الدروس االسبوعي لطلبة الدراسات االولية للعام الدراسي   

رابعةالورحلة ال  

 اليوم الساعة شعبة أ شعبة ب
 المادة اسم االستاذ المادة اسم االستاذ

 03:1 شعر د. عمار رواية د. راجحة

 االحد

 2312 رواية د. راجحة نقد د. مي
 23:1 نقد د. مي مسرح د. اسراء
 303: مسرح د. اسراء علم اللغة د. نصير
 331: مسرح د. اسراء شعر د. عمار

     
 03:1 نقد د. مي شعر د. عمار

 االثنين

 2312 نحو م.م احمد نقد د. مي
 23:1 شعر  د. عمار االخنصاص الثاني م.م هبة
 303: شعر د. عمار نحو م.م احمد

    :331 

     
 03:1 االخنصاص الثاني م.م هبة مسرح د. اسراء

 الثالثاء

 2312 االخنصاص الثاني م.م هبة علم اللغة د. نصير
 23:1 مسرح د. اسراء االخنصاص الثاني م.م هبة
 303: علم اللغة د. نصير مسرح د. اسراء
 331: علم اللغة د. نصير شعر د. عمار

     

     
 03:1 رواية د. راجحة نقد د. مي

 االربعاء

 2312 رواية د. راجحة  
 23:1 نقد د. مي رواية د. اسراء
 303:   رواية د. اسراء

    :331 
     

 03:1 ترجمة م.م زينب النحو التحويلي م.م احمد

 الخميس

 2312 نرجمة م.م زينب النحو التحويلي م.م احمد
 23:1 النحو التحويلي م.م احمد ترجمة م.م زينب
 303: النحو التحويلي م.م احمد نرجمة م.م زينب

    :331 

     
   

6/20/0202  هالحظة: يتن العول بالجدول اعتبارا هن  


