
 

 /  قدم المغة العربية   (2021-2020) السدائيةلمجراسة  االلكتروني ججول السحاضرات األسبهعي

الرم السرحمة الثانية الرمز السرحمة األولى الهقت اليهم

 ز

 الرمز السرحمة الرابعة الرمز السرحمة الثالثة
الدبت

 

  مشاهج السفدرين/ د. عقيل رحيم  عمم المغة/ د. مرتزى جبار  كتاب قجيم/ د. بذرى قاسم  البالغة/ د. حدين عبج  2050 -2000

  تعبير قرآني/ د. أحسج صابر  فقه المغة/ د. جهاد كاظم   عمم الشفس/ د. قيس سمسان  تعبير وإنذاء/ د. بذرى خزير  3050 -3000

      األدب اإلسالمي/ د. حدين عبج  الديرة/ د. ضحى عمي 4050 – 4000

األحج
 

  مشاهج لدانية حجيثة/د. جهاد كاظم  عمهم الحجيث/ د. بان سمسان  الشحه/ د. زيشة كاظم   الشحه/ د. جاسم جعيز 2050 -2000

  معجم وداللة/ د. مالك حدن  الشقج القجيم/ د. محدن حبيب  م.م. زيشب كاظمالحاسهب/   عمهم القرآن/ د. ضحى عمي  3050 -3000

      د. ذو الفقار حدينالمغة االنكميزية/   زيشب خميل األدب العربي/ د. 4050 – 4000

األثشين
 

    مشهج البحث/ د. زيشة كاظم  األدب اإلسالمي/ د. حدين عبج  م.م. إميل جابر  أسس التربية/ 2050 -2000

    الشحه/ د. دمحم الهاضح  م.م. إميل جابرتعميم ثانهي/   حقهق اإلندان/ د. يحيى زاير 3050 -3000

    د. ذو الفقار حدين/ المغة االنكميزية  الشحه / د. زيشة كاظم    4050 – 4000

الثالثاء
 

  الشحه/ د. دمحم فياض      األدب العربي/ د. زيشب خميل 2050 -2000

  طرائق التجريس/ د. فهيسة عبج الرضا      م.م. رؤى سعجي كامل الحاسهب/ 3050 -3000

  تعبير قرآني/ د. أحسج صابر      جاسم جعيزالشحه/ د.  4050 – 4000

األربعاء
 

  الشقج الحجيث/ د. بذرى قاسم  األدب العباسي/ د. بذرى خزير  الررف/ د. مالك حدن  الررف/ د. هجيل حدن 2050 -2000

  األدب الحجيث/ د. أحسج عبج الرزاق  كتاب قجيم/ د. عبج الدتار جبر  تحميل نص/ د. دمحم فياض  م.م. زهراء حازمعمم الشفس/  3050 -3000

  الشحه/ د. دمحم فياض    األخالق/ د. عقيل رحيم   د. ذو الفقار حدينالمغة االنكميزية/  4050 – 4000

س
الخسي

 

  حجيث نبهي/ د. بان سمسان  األدب األنجلدي/د. زاهر عبج الحدين  البالغة/ د. هجيل حدن    2050 -2000

  أدب مقارن/ د. عبج الدتار جبر  طرائق التجريس/ د. فهيسة عبج الرضا  العروض/ د. أحسج عبج الرزاق   3050 -3000

  األدب الحجيث/ د. أحسج عبج الرزاق  / د. قيس سمساناالرشاد التربهي      4050 – 4000



 


