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 جدول الدروس االسبوعي للمرحلة االولى  

0332 00332 00332 02332 0332 0332  

يسرى3 م3م تربويعلم نفس  حقوق حقوق يسرى3 م3م تربويعلم نفس   حال3د3 3عرب قبل االسالم  حال3د3 3عرب قبل االسالم   االحد 

زهراء3م3م ليزيكان  زهراء3م3م ليزيكان   يسرى3 م3م اسس التربية  ايمان3 د عصر الرسالة  ايمان3 د عصر الرسالة  يسرى3 م3م اسس التربية   االثنين 

نبيل3م3م حاسبات شهيد3عصور وسطى د  شهيد3عصور وسطى د  نبيل3م3م حاسبات  نبيل3م3م حاسبات  شهي3عصور وسطى د   الثالثاء 

زهراء3م3م اللغة العربية   زهراء3م3م اللغة العربية  حال3د3 3رب قبل االسالمع   االربعاء  

م تحسين3م جغرافية  اثير3 عراق قديم أ  م تحسين3م جغرافية   

 

اثير3 عراق قديم أ  

 

اثير3 عراق قديم أ  

 

 الخميس

  

 

 جدول الدروس االسبوعي للمرحلة الثانية   

قاسم3 حضارة االندلس د  قاسم 3حضارة االندلس د  يسرى3م3علم نفس النمو م سمنر  يسرى3م3علم نفس النمو م   االحد 

يسرى3 م3ادارة واشراف م يسرى3 م3ادارة واشراف م  غفران3 منهج بحث د  غفران3 منهج بحث د  زهراء3م3م ليزيكان  زهراء3م3م ليزيكان   االثنين 

عبد 3د3بالد عربية قديمة

 الرحيم

احمد3حاسبات د عبد الرحيم3د3بالد عربية قديمة  عبد الرحيم3د3بالد عربية قديمة  احمد3دحاسبات    احمد3حاسبات د   الثالثاء 

زهراء3م3اللغة العربية م زهراء3م3اللغة العربية م  حارث3 ماالموي   حارث3 ماالموي   صالح  3بالد عربية حديثة د  صالح  3بالد عربية حديثة د   االربعاء 

اثير3أ القديم العالم حضارات اثير3 أ القديم العالم حضارات  يوسف3عصر النهضة د  يوسف3عصر النهضة د  تحسين3 م3جغرافية م  تحسين3 م3جغرافية م   الخميس 

  
 

  الثالثة  جدول الدروس االسبوعي للمرحلة 

يسرى3م3ارشاد م يسرى3م3ارشاد م  لطفي3 اسيا د نعمة3التاريخ العباسي د نعمة 3التاريخ العباسي د  لطفي3 اسيا د   االحد 

سعاد 3طرائق تدريس د   سعاد3طرائق تدريس د  حال3حضارة د  حال3حضارة د   االثنين 

ريم3 فلسفة تاريخ د نعمة3التاريخ العباسي د  ريم3 فلسفة تاريخ د     الثالثاء 

حال3حضارة د  صالح3عراق حديث د  صالح3عراق حديث د   االربعاء محمد3تحديث د محمد3تحديث د 

 الخميس يوسف3تاريخ اوربي د يوسف3اوربي د تاريخ سمنر   

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي للمرحلة الرابعة   

امير3 عالم معاصر د  غفران3دويالت اسالمية د  غفران3دويالت اسالمية د   االحد حارث3 م مشاهدة سمنر 

م زهراء3منصوص انكليزي    سعاد3 قياس وتقويم د م زهراء3منصوص انكليزي   سعاد3 وتقويم دقياس    االثنين 

صالح3د معاصرةعربية بالد   صالح3د معاصرةعربية بالد  لطفي3 االمريكيتين د  لطفي3االمريكيتين د   الثالثاء 

غفران. د. مشاهدة   امير3 عالم معاصر د  امير3 عالم معاصر د   االربعاء سمنر 

محمد3 عراق معاصر د   محمد3 عراق معاصر د غفران3د مشاهدة  محمد3 عراق معاصر د   الخميس 

 


