
                        جامعة بغداد 

بية للبنات                             كلية التر

 2021-2020العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي /                                           

الدراسة االولية صباحي / (اللغة االنكليزية) قسم                   

وىلالمرحلة اال                      

ي 
ون  ة  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر  ت اليوم  الوقت  اسم المادة الدراسية  نوع المحاض 

aygfjzo  1 االحد 0011 :-9:00 لقراءةا نظري  د. شذى السعدي.  

sallaaj  2 االحد 1:00-11:00 اسس تربية  نظري  استاذ ماهر.  

sk53vc4 

x67rte2 

  .3 االثنين  11:30  -8:30 مدخل الى االدب  نظري  الست حنان عباس 

qpcbvpn  4 االثنين  1:30-11:30 حاسوب نظري  الست مريم.  

wcbyjqv 

x2ed4cr  

rt2xakx 

 د.وفاء صاحب

 الست فائزة عدنان

  .5 الثالثاء 11:00-9:00 صوت  نظري 

dyc2qdw  6 الثالثاء 2:00-11:00 اللغة العربية نظري  د.حمدية عباس.  



 

 

 

 

 

 

ayyrusp 

 

 

jwjmlwh  7 اء االربع 10:00-8:00 تربوي س الالنفعلم  نظري  د.عبير عبد المنعم.  

ejnz4ki  االربعاء  12:00 -10:00 حقوق االنسان  نظري  شيماء محمد الست 

 

8.  

m6wcxub 2:00 -12:00 نحو  نظري  الست سرى مطلك 

 

 االربعاء 

 

9.  

mqu2k23 10 الخميس  12:00 -10:00 الكتابة نظري  ن موفق الست ايما.  

yxgv33o 

mmtrkmu 

 د.رنا البحراني 

   ء مهديد.شيما

 نظري 

ي ر ظن  

 غاء والتحدثصاال

 

  .11 خميسلا 2:00 -12:00



 

 

 

 

 

 جامعة بغداد                       

بية للبنات                             كلية التر

 2021-2020الدراسي  جدول الدروس االسبوعي /العام                                          

(/الدراسة االولية صباحي ةنكليزياللغة االقسم )                   

انيةثلاالمرحلة                      

ي 
ون  ة  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر  ت اليوم  الوقت  اسم المادة الدراسية  نوع المحاض 

vplogh5 1 االحد 11:00-9:00 القراءة نظري  د.نريمان جبار.  

flqdktb  2 حدالا 2:00-12:00 مسرح  نظري  الست ايناس طالب.  

t6iywu3  3 االثنين  11:00-9:30 رة قصة قصي نظري  د.ميسون طاهر.  

74v2bbz نظري  د.سراب اكرم Sport 11:00- 12:00  4 االثنين.  



 

 

 

 

 

43j56le  د.سهير اكرم 

 

 االثنين  sport 11:00-12:00 نظري 

xoupm52 5 ثنين الا 2:00 -12:00 شعر نظري  الست نبراس جواد.  

buj5qjo نظري  د.بان جعفر ELT 8:30-10:30 6 ءالثالثا.  

2dcegqf 7 ثاءثالال 2:00- 11:00 نحو  نظري  مرالست اسراء عا.  

mi7tgdt 8 االربعاء  10:00-8:30 تعليم كبار  نظري  د.سوسن سعود.  

t2pmnhz  9 االربعاء  12:30-10:30 كتابة  نظري  الست فاطمة خضير.  

7557asc  10 االربعاء  2:00 -12:00 االصغاء والتحدث نظري  الست رغد فهمي.  

cvcelwa  11 الخميس 11:00-9:00 الحاسوب نظري  الست مريم.  

Ps475xx م الست هبة كري 

 )تفرغ جزئي( 

  .12 الخميس 2:00-11:00 الصوت نظري 



 

 

 

 

 

 جامعة بغداد                       

بية للبنات                             كلية التر

 2021-2020بوعي /العام الدراسي سدروس اال جدول ال                                          

(/الدراسة االولية صباحي اللغة االنكليزيةقسم )                   

لثالثةالمرحلة ا                     

ي 
ون  ة  اسم التدريسي  رمز الصف االلكتر  ت اليوم  الوقت  اسم المادة الدراسية  نوع المحاض 

gifwhl7  1 االحد 10:30-8:30 كتابة اكاديمية  نظري  د.نوال فاضل.  

yip62hb  ي نظر  د.رفيدة كمال   .2 االحد 12:30-10:30 نحو  

o6xcdn3 

6mf72tu 

  .3 االثنين  10:30  -8:30 رواية  نظري  د.رويدة جاسم



 

 

 

 

 

 

 

 

mtbowtl 

5tuuq75 4 االثنين  12:30-10:30 مسرح  نظري  د.مها قحطان.  

vhbiagt  5 الثالثاء 11:00-9:00 االرشاد نظري  الست سماح حمزة.  

cwxfxya 6 الثالثاء 2:00-12:00 االصغاء والتحدث نظري  ان موفق مالست اي.  

5f6v5nw  الست هدى هادي 

 تفرغ جزئي( (

  .7 االربعاء  11:30-8:30 اللغة نظري 

vssv5um 8 الخميس 10:30-8:30 شعر نظري  الست ايناس جعفر.  

4fr5hfi  9 الخميس 12:30-10:30 ق تدريس طرائ نظري  الست ميساء رشيد.  



 

 

 

 

 

داد                       غجامعة ب  

                      بية للبنات      التر كلية 

 2021-2020جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي                                           

االولية صباحي  (/الدراسةاللغة االنكليزيةقسم )                   

بعة لراالمرحلة ا                     

ي مر 
ون  ز الصف االلكتر ة  نوع اسم التدريسي   المحاض  ادة الدراسية اسم الم   ت اليوم  الوقت  

ci2i2k4 1 االحد 1:00-10:00 تطبيقات  نظري  د.حنان ضياء.  

tpueexq  2 االثنين  11:00-9:00 مسرح  نظري  د.مروة غازي.  

4uimcz7 3 االثنين  2:00-11:30 نحو  نظري  ل الست ايمان عاد.  

6cl5p2d 4 ثاءلثالا 10:30-8:30 اختبارات نظري  مود ح مت نرمين الس.  



 

sazzvrh 5 الثالثاء 12:30-10:30 االصغاء والتحدث نظري  ست جنان احمد ال.  

kxrly3d 6 االربعاء  10:30-8:30 طرائق كتابة البحث نظري  د.لينا ليث.  

f2asllj 7 االربعاء  12:30-10:30 لغة نظري  د.شذى نايف.  

w35hg4k 8 الخميس 10:00  -8:00 ة م ترج نظري  امدالست خالدة ح.  

av27dsi ري ظن ذراء عبد الحسيند.ع   .9 الخميس 12:00-10:00 شعر 

536ebaq 10 الخميس 2:00-12:00 رواية  نظري  د.ميساء حسام.  


