
 / الفصل األول لثانيةالمرحلة ا

 الساعة اليوم
 الشعبة )ج( الشعبة )ب( الشعبة )أ(

 األستاذ المادة األستاذ المادة األستاذ المادة

 األحد

  اللغة االنجليزية د3صالح نحو د3 غالب حاسبات 03.8

 د3صالح نحو د3 غالب حاسبات د3إياد صرف 03.8

 د3 غالب حاسبات د3إياد صرف د3صالح نحو 083.8

      اللغة االنجليزية 003.8

    اللغة االنجليزية   033.8

 االثنين

  اللغة االنجليزية د3إياد صرف   03.8

 د3 غانم صرف  اللغة االنجليزية دد3 إيا صرف 03.8

 د3 غانم صرف د3 احمد عروض د3 عبد الخالق كتاب قديم 083.8

 د3اسراء طارق كتاب قديم الحسين دد3 عب تفسير د3 احمد عروض 003.8

 د3 احمد عروض     033.8

 الثالثاء

 د3عبد الحسين تفسير د3صالح نحو  اللغة االنجليزية 03.8

 د3وسن منصور بالغة  د3اسراء طارق كتاب قديم د3عبد الحسين تفسير 03.8

 حد3 صال نحو د3عبد الحسين تفسير د3وسن منصور بالغة  083.8

 د3اسراء طارق كتاب قديم د3وسن منصور بالغة  حد3 صال نحو 003.8

033.8       

 

 األربعاء

 د3عبد الحسين تفسير طارقد3اسراء  كتاب قديم د3وسن منصور بالغة  03.8

 د3 احمد عروض د3وسن منصور بالغة  د3عبد الحسين تفسير 03.8

 د3وسن منصور بالغة  ضيدان يد3 عل أدب إسالمي د3 احمد عروض 083.8

 ضيدان يد3 عل أدب إسالمي د3 احمد عروض د3سجا أدب إسالمي 003.8

     د3سجا أدب إسالمي 033.8

 

 الخميس

 د3صالح نحو د3وسن منصور بالغة  د3 عبد الخالق قديمكتاب  03.8

 د3وسن منصور بالغة  د3 احمد عروض د3صالح نحو 03.8

 د3 احمد عروض د3صالح نحو د3وسن منصور بالغة  083.8

  ديمقراطية ضيدان يد3 عل أدب إسالمي د3 احمد وضعر  003.8

 ضيدان يد3 عل أدب إسالمي    ديمقراطية 033.8

    ديمقراطية   03.8 

 



 الرابعةالمرحلة 

 الساعة اليوم
 الشعبة )ج( الشعبة )ب( الشعبة ) أ (

 األستاذ المادة األستاذ المادة األستاذ المادة

 األحد

 د3كرنفال أدب مقارن خليف يد3 عل فقه اللغة د3خميس نحو 03.8

 خليف يد3 عل فقه اللغة مراجعة المشرف مراجعة المشرف د3كرنفال أدب مقارن 03.8

 مراجعة المشرف مراجعة المشرف دد3 مجي نحو د3 حيدر نقد حديث 083.8

 دد3 مجي نحو د3كيان مدارس نحوية د3 حيدر نقد حديث 003.8

   د3كيان مدارس نحوية   033.8

 االثنين

 د3مجيد نحو د3اريج شعر حديث د3كرنفال أدب مقارن 03.8

 د3اريج شعر حديث د3كرنفال أدب مقارن د3رياض نثر حديث 03.8

 د3كيان مدارس نحوية د3مجيد نحو د3خميس نحو 083.8

 د3كيان مدارس نحوية د3 حيدر نقد حديث د3اريج شعر حديث 003.8

033.8       

 الثالثاء

 د3كرنفال أدب مقارن د3مجيد نحو د3عقيل منهج بحث 03.8

 د3مجيد نحو د3كرنفال أدب مقارن د3خميس نحو 03.8

 د3عقيل منهج بحث د3 حيدر نقد حديث د3كيان مدارس نحوية 083.8

 د3 حيدر نقد حديث د3اريج شعر حديث د3كيان مدارس نحوية 003.8

 د3 حيدر نقد حديث   مراجعة المشرف مراجعة المشرف 033.8

 

 األربعاء

 د3اريج شعر حديث مراجعة المشرف مراجعة المشرف د3علي خليف فقه اللغة 03.8

   د3عقيل منهج بحث د3اريج شعر حديث 03.8

 د3رياض نثر حديث لد3 عقي منهج بحث مراجعة المشرف مراجعة المشرف 083.8

 مراجعة المشرف مراجعة المشرف د3رياض نثر حديث لد3 عقي منهج بحث 003.8

 مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة 033.8

 

 لخميسا

 د3علي خليف فقه اللغة مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة   03.8

 د3رياض نثر حديث لد3 عقي منهج بحث خليف يد3 عل فقه اللغة 03.8

 لد3 عقي منهج بحث خليف يد3 عل فقه اللغة د3رياض نثر حديث 083.8

 مكتبةمراجعة  مراجعة مكتبة ضد3 ريا نثر حديث مراجعة مكتبة مراجعة مكتبة 003.8

033.8       

 

 



 / الفصل األول المرحلة األولى 

 الساعة اليوم
 الشعبة )ج( الشعبة )ب( الشعبة )أ(

 األستاذ املادة األستاذ املادة األستاذ املادة

 ألحدا

     د. افراح فلسفة 03.8

 د. عماد بالغة  د.وسن صاحل بالغة ىد. مصطف نحو 03.8

 د. عماد بالغة  د. افراح فلسفة د.وسن صاحل بالغة 083.8

 د. افراح فلسفة د. سهاد مكتبة د.بتول صرف 003.8

033.8       

 االثنين

 د. عماد بالغة    د. زينب نثر جاهلي 03.8

 د.يسرى صرف د.تغريد نحو د.بتول صرف 03.8

 د.تغريد نحو د.وسن صاحل بالغة ىد. مصطف نحو 083.8

 صد. إخال نثر جاهلي د.يسرى صرف د.وسن صاحل غةبال 003.8

 صد. إخال نثر جاهلي د.يسرى صرف   033.8

 الثالثاء

   د.وسن صاحل بالغة د.بتول صرف 03.8

 صد. إخال نثر جاهلي د. زينب نثر جاهلي ىد. مصطف نحو 03.8

 د.تغريد نحو د. سهاد مكتبة د.وسن صاحل بالغة 083.8

 د. سهاد مكتبة د.تغريد نحو د. زينب نثر جاهلي 003.8

   د. زينب نثر جاهلي د. سهاد مكتبة 033.8

 

 األربعاء

   د.غامن قواعد الكتابة   03.8

 د.تغريد نحو د.يسرى صرف د.غامن قواعد الكتابة 03.8

 د.يسرى صرف د.تغريد نحو د. زينب نثر جاهلي 083.8

 د.يسرى صرف د. زينب نثر جاهلي د. سهاد تبةمك 003.8

 د. سهاد مكتبة     033.8

 

 الخميس

 د. غالب حاسبات د.غامن قواعد الكتابة د. حممد مشكور اللغة انكليزية 03.8

 د.غامن قواعد الكتابة د. غالب حاسبات د. حممد مشكور غة انكليزيةالل 03.8

   د. حممد مشكور اللغة انكليزية د.غامن قواعد الكتابة 083.8

 د. غامن قواعد الكتابة د. حممد مشكور اللغة انكليزية د. غالب حاسبات 003.8

 د. حممد مشكور اللغة انكليزية     033.8

 د. حممد مشكور اللغة انكليزية     03.8 

 



 الثالثةالمرحلة 

 الساعة اليوم
 الشعبة )ج( الشعبة )ب( الشعبة ) أ (

 األستاذ املادة األستاذ املادة األستاذ املادة

 األحد

 ىد. مل علم اللغة ةجني د. علم اللغة د. محيدة مهارات لغوية  03.8
 ىد. مل علم اللغة ةجني د. علم اللغة د. محيدة مهارات لغوية  03.8

 د. محيدة مهارات لغوية  د.أنوار أندلسي شعر ةجني د. علم اللغة 083.8
   د.أنوار أندلسيشعر    003.8
     رد. أنوا أندلسي شعر 033.8

 االثنين

 ىد. مل علم اللغة فيوس د. كتاب قديم د.نصرية عباسي شعر 03.8
 ءضيا د. نحو فيوس د. كتاب قديم د.نصرية عباسي شعر 03.8

 د.أنوار أندلسي شعر ضياءد. نحو د.أركان نقد قديم 083.8
 رد. أنوا أندلسي شعر ءضيا د. نحو د.نصرية عباسي شعر 003.8
 د. عبد اخلالق شعر عباسي ند. أركا نقد قديم د.أنوار أندلسي شعر 033.8

 الثالثاء

 فيوس د. كتاب قديم د.أنوار أندلسي شعر ند. أركا نقد قديم 03.8
 فيوس د. كتاب قديم ند. أركا نقد قديم د.أنوار أندلسي شعر 03.8

 د.أنوار أندلسي شعر   ءضيا د. نحو 083.8
 د. عبد اخلالق شعر عباسي  ضياءد. نحو دعما د. كتاب قديم 003.8
   د. عبد اخلالق شعر عباسي  دعما د. كتاب قديم 033.8

 

 األربعاء

 د. محيدة مهارات لغوية  ةجني د. علم اللغة   03.8
 د. اسراء طارق نقد قديم د. محيدة مهارات لغوية  د. انعام تحليل نص أدبي 03.8

 د. اسراء طارق نقد قديم د. محيدة مهارات لغوية  ةجني د. علم اللغة 083.8
 د. انعام تحليل نص أدبي   ةجني د. علم اللغة 003.8

   د. انعام تحليل نص أدبي   033.8
 

                                                                                      
 الخميس

 د. انعام تحليل نص أدبي   ءضيا د. نحو 03.8

 د. عبد اخلالق شعر عباسي  د. انعام تحليل نص أدبي ءضيا د. نحو 03.8
 ءضيا د. نحو عبد اخلالقد.  شعر عباسي  د. انعام تحليل نص أدبي 083.8
 ءضيا د. نحو عبد اخلالقد.  شعر عباسي    003.8
033.8       

 


