
 / الكورس االول 2021-2020جامعة الكوفة  للعام الدراسي  –جدول الدروس ألقسام كلية اآلداب 

 اوال : قسم اللغة العربية 

 الساعة اليوم
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 األحد

 

 

كتاب قديم في اللغة  أ.م.د. مديحة خضير 3النحو أ.د. حسين عبد حسين النثر جاهلي 9:00

 واألدب

أ.د. عقيل عبد الزهرة 

 مبدر
أ.د. حسن عبد عودة  األدب الحديث

 حميدي
البالغة )علم البيان(  أ.م.د. مديحة خضير  1النحو  10:00

3 
حسن أ.د. عبد علي  5النحو  أ.م.د. مصعب مكي 

 ناعور
أ.د. حسن عبد عودة  األدب المقارن

 حميدي
 أ.د. علي كاطع خلف النقد الحديث د. عادل عبد الجبار  علم اللغة م.د. أحمد كاظم جواد العروض أ.م.د. وئام كاظم جواد اإلمالء 11:00

 أ.م.د. أحمد عويز  الحديثاألدب   اللغة االنجليزية أ.م.د. هناء عباس  األدب اإلسالمي  حقوق اإلنسان 12:00

1:00         

 

 

 االثنين

أ.م.د. ظاهر محسن  المكتبة والبحث 9:00

 جاسم
 أ.د. علي كاطع خلف األدب المقارن .د. عالء عبد األمير  المهارات اللغوية أ.د. حسن عبد المجيد  3الصرف 

بالغة )علم المعاني(  10:00

(1) 
أ.م.د. ظاهر محسن  المكتبة والبحث  أ.م.د. وجدان صالح 

 جاسم
 أ.د. رياض كريم عبد هللا النحو القرآني أ.م.د. خالد توفيق  تحليل النص القرآني

أ.م.د. خالد توفيق  تحليل النص القرآني د. عادل عبد الجبار  علم اللغة أ.د. حيدر جبار عيدان كتاب قديم )في اللغة( أ.م.د. عالء عبد  1الصرف  11:00

 مزعل
أ.م.د. سلمان صبار  المدارس النحوية أ.د. عبد علي حسن  5النحو  أ.م.د. هناء عباس  األدب اإلسالمي أ.م.د. مديحة خضير 1النحو  12:00

 باني
1:00         

 

 الثالثاء

كتاب قديم في اللغة  أ.م.د. هناء عباس األدب اإلسالمي أ.د. حسين عبد حسين النثر جاهلي 9:00

 واألدب

أ.د. عقيل عبد الزهرة 

 مبدر
أ.د. حسن عبد عودة  األدب الحديث

 حميدي
البالغة )علم البيان(  د. عالء عبد األمير  1الصرف  10:00

3 
أ.م.د. عدنان كاظم  الشعر العباسي أ.م.د. مصعب مكي 

 مهدي
أ.م.د. أحمد عويز  النقد الحديث

 حسين
أ.م.د. حيدر عبد  الشعر األندلسي م.د. أحمد كاظم جواد العروض أ.م.د. وئام كاظم جواد اإلمالء 11:00

 الحسين

منهج البحث 

 ومشروعه

أ.م.د. ستار عبد هللا 

 جاسم
أ.م.د. ظاهر محسن  المكتبة والبحث 12:00

 جاسم
أ.م.د. سلمان صبار  المدارس النحوية .د. عادل عبد الجبار  علم اللغة أ.م.د. وئام كاظم جواد علم التفسير

 باني
     أ.م.د. مديحة خضير  3النحو    1:00

 

 

 االربعاء

 أ.د. رياض كريم عبد هللا النحو القرآني أ.د. عبد علي حسن  5النحو  أ.م.د. مديحة خضير  3النحو أ.م.د. مديحة خضير  1النحو  9:00

بالغة )علم المعاني(  10:00

(1) 
البالغة )علم البيان(  أ.م.د. وجدان صالح 

3 
أ.م.د. عدنان كاظم  الشعر العباسي مصعب مكيأ.م.د. 

 مهدي
أ.د. تحسين فاضل  فقه اللغة

 عباس
أ.م.د. أحمد عويز  النقد الحديث أ.م.د. خالد توفيق  تحليل النص القرآني  الحاسوب أ.د. حسين عبد حسين النثر جاهلي 11:00

 حسين
منهج البحث  د. حيدر عبد الحسين  األندلسي الشعر  3اللغة اإلنكليزية  أ.م.د. عالء عبد  1الصرف  12:00

 ومشروعه
 أ.م.د. ستار عبد هللا 

      الفلسفة   1:00

 

 

 الخميس

بالغة )علم المعاني(  9:00

(1) 
أ.م.د. عدنان كاظم  الشعر العباسي أ.د. حسن عبد المجيد  3الصرف  أ.م.د. وجدان صالح

 مهدي
أ.م.د. خالد توفيق  تحليل النص القرآني

 مزعل
أ.د. حسن عبد عودة  األدب الحديث .د. حيدر عبد الحسين  الشعر األندلسي أ.د. حيدر جبار عيدان كتاب قديم )في اللغة( أ.د. حسين عبد حسين النثر جاهلي 10:00

 حميدي
منهج البحث  األمير.د. عالء عبد  المهارات اللغوية أ.م.د. وئام كاظم جواد علم التفسير  )1اللغة اإلنكليزية ) 11:00

 ومشروعه

أ.م.د. ستار عبد هللا 

 جاسم
 أ.د. تحسين فاضل  فقه اللغة   أ.م.د. ظاهر محسن  المكتب والبحث   الحاسوب 12:00



  التاريخ: قسم  ثانيا ً

 المرحلة الرابعة االولالثالثة  الكورس المرحلة   المرحلة الثانية   الكورس االول المرحلة االولى  الكورس االول الوقت اليوم

  
 االحد   

 االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة االستاذ المادة 

تجارب تحديث في دول  د احمد اوربا الحديث د فاطمة شرق قديم د محمد تاريخ النجف االشرف   -8,30

 اسالمية معاصرة
 د احمد

تجارب تحديث في دول  د احمد اوربا الحديث فاطمة د شرق قديم  د محمد تاريخ النجف االشرف   -9,30

 اسالمية معاصرة
 د احمد

تجارب تحديث في دول  د حاتم نظم ادارية اسالمية د فاطمة شرق قديم د خالد عراق قديم  حضاري 10,30

 اسالمية معاصرة
 د احمد

 د علي عظم تاريخ االميركتين د حاتم نظم ادارية اسالمية د ساجدة ساساني د خالد عراق قديم حضاري 11,30

 د علي عظم تاريخ االميركتين د احمد فلسفة التاريخ والحضارة د ساجدة ساساني د خالد   عراق قديم حضاري 12,30

 
 االثنين

 د محمد عراق معاصر د احمد فلسفة التاريخ والحضارة د فليح  لغة انكليزية د فاطمة عرب قبل االسالم   -8,30

 د محمد عراق معاصر د علي عظم بالد عربية معاصرة د عالوي منهج بحث د فاطمة قبل االسالم عرب   -9,30

 د محمد عراق معاصر د علي عظم بالد عربية معاصرة د عالوي منهج بحث  د فاطمة عرب قبل االسالم 10,30

 د سيف تجارب تحديث عالمية عظمد علي  بالد عربية كعاصرة د علي خليل دول اسالمية د فليح لغة انكليزية  11,30

 د سيف تجارب تحديث عالمية د نوال انتشار اسالم في افريقيا د علي خليل دول اسالمية د فليح لغة انكليزية 12,30

 
 
 
 

 الثالثاء

 د ربيع دول كبرى د نوال انتشاراالسالم في افريقيا د جابر اموي  د سيف بناء السالم   -8,30

 دربيع دول كبرى د فليح انكليزي د جابر اموي  د سيف السالمبناء    -9,30

 د ربيع دول كبرى د احمد  فلسفة التاريخ والحضارة د جابر اموي  د ساجدة يونان ورومان 10,30

 د عباس فكر اسالمي م علي عصر عباسي  اول د مجيد بالد عربية د ساجدة يونان ورومان 11,30

 د عباس فكر اسالمي م علي عصر عباسي اول د مجيد بالد عربية د عمار سيرة نبوية 12,30

 د مجيد افريقيا الحديث والمعاصر د احمد اوربا الحديث م حسنيين حاسبات د عمار سيرة نبوية 1.30

 
 االربعاء

 د مجيد والمعاصرافريقيا الحديث  دعلي خليل اسيا الحديث والمعاصر د عز  نهضة االوربية د سلمان لغة عربية   -8,30

 د حيدر عباسي متاخر د علي خليل اسيا الحديث والمعاصر د عز نهضة االوربية د سلمان لغة عربية   -9,30

 د حيدر عباسي متاخر د ياسين تاريخ العراق السياسي   م حسنيين حاسبات 10,30

   د ياسين  تاريخ العراق السياسي   م حسنيين حاسبات 11,30
  بحث تخرج د طاهر الدولة العثمانية  د رياض مغرب وسيط د عذراء حقوق االنسان   -8,30 الخميس

  بحث تخرج د طاهر الدولة العثمانية د رياض مغرب وسيط  د عذراء حقوق االنسان   -9,30

  بحث تخرج       10,30

 

 



  الجغرافية : قسم  ثالثا ً

الثانيةالمرحلة  المرحلة االولى الساعة  اليوم   المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة 

 تدريسي  المادة             التدريسي  المادة  التدريسي  المادة  التدريسي  المادة 

 األحد 
 
 

 تغريدد. الطبيعية عراقج.ال د.عبد الحسن حياتية أ.اسعد سياحية م.م.رعد حقوق 9:00

 تغريدد. الطبيعية  عراقج.ال د.عبد الحسن حياتية أ.اسعد  سياحية م.م.رعد حقوق          10:00

 د. محمد صناعية د.سيناء زراعية أ.رنا سكان د. ستار اللغة العربية 11:00

 د. محمد صناعية د.سيناء زراعية أ.رنا سكان د. ستار اللغة العربية 12:00

     د.فالح جيمورتطبيقي/عملي د.كامل خرائط/عملي 1:00

 
 
 االثنين 

 د.علي اقليم المدينة  م.م سماح  اللغة االنكليزية د.فالح جيمورتطبيقي/ نظري د.كامل خرائط 9:00

 د.علي اقليم المدينة  م.م سماح  اللغة االنكليزية د. صفاء تربة د.كامل خرائط 10:00

 د.صفاء مشكالت بيئية د.مجيد سياسية د. صفاء تربة م.م.سماح محمد  لغة انكليزية 11:00

 د.صفاء مشكالت بيئية د.مجيد سياسية م.لمياء  ج.اسيا م.م.سماح محمد  لغة انكليزية 12:00

 د.صفاء مشكالت بيئية د.رحيم مدن م.لمياء  ج.اسيا   1:00

 
 الثالثاء 

 د.تغريد ج.الطاقة المتجددة د. مثنى مناخ محلي  م.م.سماح لغة انكليزية د. عبد الكاظم مباديء علم الطقس 9:00

 د.تغريد ج.الطاقة المتجددة د. مثنى مناخ محلي  د.مصطفى  استشعار د. عبد الكاظم مباديء علم الطقس 10:00

 د. وهاب تنمية م. لمياء امريكيا   ش د.مصطفى  استشعار أ.ايمان استراليا 11:00

 د. وهاب تنمية م. لمياء امريكيا   ش  د.مثنى منهج بحث أ.ايمان  استراليا 12:00

     د.مثنى منهج بحث   1:00
 
 
 االربعاء 

 د.مصطفى جيوما تكس د. رحيم مدن د. ضرغام تحليل كمي/نظري د.عايد جيولوجيا/نظري 9:00

مباديء علم  10:00
 الطقس/عملي

 د.مصطفى جيوما تكس د. رحيم مدن د. ضرغام تحليل كمي/نظري د. عبد الكاظم

 د.علي الغة االنكليزية م.ايمان الوطن العربي م.زينب  توزيعاتخرائط  م. حسنين حاسبات.نظري 11:00

 د.علي الغة االنكليزية م.ايمان الوطن العربي م. زينب خرائط توزيعات م. حسنين حاسبات.عملي 12:00

   م.زينب ميدانية د. صفاء تربة م. حسنين حاسبات.عملي 1:00

 
 
 الخميس 

  بحث تخرج م.زينب ميدانية م.حسنين  حاسبات.نظري د.عايد جيولوجيا/نظري 9:00

  بحث تخرج م.زينب ميدانية م.حسنين  حاسبات.عملي د.عايد جيولوجيا/عملي 10:00

  حاسبات عملي م.م.رعد تاريخ العراق 11:00
 م.حسنيين

  بحث تخرج د. احمد نظم .تطبيقي/ع

  بحث تخرج د. احمد نظم .تطبيقي/ع د. ضرغام تحليل كمي/عملي م.م.رعد تاريخ العراق 12:00

 

 

 



 الفلسفة: : قسم  رابعا ً

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  الساعة  اليوم 

 تدريسي  المادة             التدريسي  المادة  التدريسي  المادة  التدريسي  المادة 

 األحد 

 

 

 د.رائد فلسفة علم د. سجى اللغة االنكليزية د. لبنى علم النفس لبنىد.  علم النفس 9:00

 د.رائد فلسفة علم د.انتصار مفاهيم أخالقية د. لبنى علم النفس د. لبنى علم النفس 10:00

 د.جواد فلسفة معاصرة د.انتصار مفاهيم أخالقية د. أحالم اإلسالمية د. سجى اللغة االنكليزية 11:00

 د.جواد فلسفة معاصرة د.حسين نظرية المعرفة د. أحالم اإلسالمية د.حيدر المنطق االستداللي 12:00

     د.انتصار المنطق   1:00

 

 

 االثنين 

 د.حيدر ميتافيزيقا د.حسنين فلسفة الجمال د.عامر وسيطة د.جميل اليونانية 9:00

 د. أحالم اإلسالمية د.حسنين فلسفة الجمال د.عامر وسيطة م.حسنين حاسبات 10:00

 د. أحالم اإلسالمية د.زيد فلسفة حديثة د.حسين اليونانية   11:00

 د.محمد التصوف د.حمزه فلسفة إسالمية د.انتصار المنطق الرياضي د. فالح حقوق 12:00

     د.انتصار المنطق الرياضي   1:00

 

 الثالثاء 

 د.منذر فلسفة اللغة د.حسين نظرية المعرفة م.حسنين الحاسبات د.حيدر االستدالليالمنطق  9:00

 د.منذر فلسفة اللغة د. أيام فلسفة العقل د. سجى اللغة االنكليزية د.حيدر المنطق االستداللي 10:00

 د.حيدر ميتافيزيقا د.زيد فلسفة حديثة د.جبار علم الكالم د.وسام أسس الفلسفة 11:00

 د.محمد التصوف د.زيد فلسفة حديثة د.جبار الكالمعلم  د.وسام أسس الفلسفة 12:00

     د.أيام الحديثة   1:00

 

 

 االربعاء 

التصوف في  د.أيام الفكر الشرقي د.أيام الفكر الشرقي 9:00

 الدين والفلسفة

 د.محمد
 اللغة االنكليزية

 د. سجى

 د. سجى اللغة االنكليزية د.حمزه فلسفة إسالمية د.أيام الفكر الشرقي د.أيام الفكر الشرقي 10:00

 د.جواد فلسفة معاصرة د.رائد التفكير الناقد د.أيام الحديثة د.جميل فلسفة يونانية 11:00

 د.وسام فكر عربي د.رائد التفكير الناقد د.أيام الحديثة د.جميل فلسفة يونانية 12:00

     د.عامر الوسيطة   1:00

 

 

 الخميس 

 د.وسام فكر عربي د. ايام فلسفة العقل د.حسين اليونانيةالفلسفة  د.ظاهر نحو 9:00

 د.وسام فكر عربي د.حسنين فلسفة الجمال د.حسين الفلسفة اليونانية د.ظاهر نحو 10:00

 م.فارس أدب فلسفي د.انتصار مفاهيم أخالقية د.جبار علم الكالم د.وسام أسس الفلسفة 11:00

التصوف في  د. لبنى علم النفس د. لبنى علم النفس 12:00

 الدين والفلسفة

 م.فارس أدب فلسفي د.محمد

   



 المجتمع المدني: : قسم  خامساً 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى الساعة  اليوم 

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 األحد 
 
 

 م.م نشوان رزاق  النوع االجتماعي  م.د راجي نصير اعالم مجتمعي  م.د احمد جعفر  مناهج البحث  م.د هشام السياب  اسس الفلسفة االجتماعية  9:00

 نشوان رزاق  م.م النوع االجتماعي  م.د راجي نصير اعالم مجتمعي م.د احمد جعفر  مناهج البحث  م.د هشام السياب  اسس الفلسفة االجتماعية  10:0

 م.د احمد جعفر  االجتماع السياسي  ا.م.د ضياء جعفر  سياسات سكانية  م.د عادل العبدلي  االحصاء االجتماعي  ا.م.د حسنين الحلو  نظرية الدستور والدولة  11:0

 م.د احمد جعفر  االجتماع السياسي  ا.م.د ضياء جعفر  سياسات سكانية  م.د عادل العبدلي  االحصاء االجتماعي  ا.م.د حسنين الحلو  نظرية الدستور والدولة  12:0

1:00         

 
 
 االثنين 

 ا.م.د ضياء جعفر  التنمية البشرية  م.د سوزان  اللغة اإلنكليزية  م.م حيدر رحمن خدمة المجتمع م.د اسراء امين   المدخل لدراسة المجتمع المدني  9:00

 ا.م.د ضياء جعفر  التنمية البشرية  م.د سوزان  اللغة اإلنكليزية  م.م حيدر رحمن خدمة المجتمع م.د اسراء امين   المدخل لدراسة المجتمع المدني  10:0

 م.د هشام السياب  إدارة مؤسسات  م.م حيدر رحمن  اصالح مجتمعي  م. حميد نايف  الحرية م.م نشوان رزاق  حقوق االنسان  11:0

 م.د هشام السياب  إدارة مؤسسات  م.م حيدر رحمن  اصالح مجتمعي  م. حميد نايف  الحرية م.م نشوان رزاق  حقوق االنسان  12:0

1:00         

 
 الثالثاء 

 م. حميد نايف  علم التفاوض  م.د اسراء امين  العولمة والمجتمع  م.د محمد حسين  القوى والجماعات  ا.م.د كاظم عودة   اللغة العربية  9:00

 م. حميد نايف  علم التفاوض  م.د اسراء امين  العولمة والمجتمع  م.د محمد حسين  القوى والجماعات  ا.م.د كاظم عودة   اللغة العربية  10:0

 م.د محمد حسين  عالقات دبلوماسية  م.د عقيل النجم  النظام الصحي  م.د سوزان  اللغة اإلنكليزية  م.م محمد شكر  حاسبات  11:0

 م.د محمد حسين  عالقات دبلوماسية  م.د عقيل النجم  النظام الصحي  م.د سوزان  اللغة اإلنكليزية  م.م محمد شكر حاسبات   12:0

1:00         

 
 
 االربعاء 

 م.د فالح أيوب  علم االجرام والعقاب  م.م محمد عودة  منظمات المجتمع  ا.م.د احمد يحيى  اسس حضرية  ا.م.د لبنى الصراف علم النفس االجتماعي  9:00

 م.د فالح أيوب  علم االجرام والعقاب  م.م محمد عودة  منظمات المجتمع  ا.م.د احمد يحيى  اسس حضرية  ا.م.د لبنى الصراف علم النفس االجتماعي  10:0

 ا.م.د احمد يحيى  البيئة والمجتمع  ا.م.د لبنى الصراف   االسرة والتنشئة  محمد شكر  م.م حاسبات  م.د سوزان  اللغة اإلنكليزية  11:0

 ا.م.د احمد يحيى  البيئة والمجتمع  ا.م.د لبنى الصراف   االسرة والتنشئة  م.م محمد شكر  حاسبات  م.د سوزان  اللغة اإلنكليزية  12:0

1:00         

 

 

 



 فرع االذاعة والتلفزيون() االعالم.قسم  االعالم: قسم  سادسا ً

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى الساعة اليوم

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 
 
 

 األحد
 
 

 م.م نشوان تشريعات االعالم م. مشتاق  اعداد البرامج د. ضرغام مبادئ الخبر 9:00

 م.م نشوان تشريعات االعالم م. مشتاق اعداد البرامج ضرغامد.  مبادئ الخبر 10:00

 م. مشتاق  االعالم الجديد د. ضرغام المقابلة الصحفية م. مشتاق  مبادئ التصوير 11:00

 م. مشتاق االعالم الجديد د. ضرغام المقابلة الصحفية م. مشتاق مبادئ التصوير 12:00

الصحفيةالمقابلة  شاغر اللغة العربية 1:00  شاغر لغة الخطاب االعالمي د. ضرغام 

 شاغر لغة الخطاب االعالمي  د. ضرغام المقابلة الصحفية شاغر اللغة العربية 2:00

 
 

 االثنين

 د. ضرغام  مناهج البحث االعالمي م.م حليم  مناهج بحث  م. مشتاق  مبادئ التصوير 9:00

حليم  م.م مناهج بحث م. مشتاق مبادئ التصوير 10:00 ضرغام د.  مناهج البحث االعالمي   

 م.م نبراس ارشاد تربوي م.م نبراس ارشاد تربوي م. محمد قاسم حاسوب 11:00

 م.م نبراس الراي العام م.م نبراس نظريات االتصال د. ضرغام  فن الصوت 12:00

ضرغام د.  فن الصوت 1:00  م.م نبراس الراي العام م.م نبراس نظريات االتصال 

 
 

 الثالثاء

 م. مشتاق  الشبكات االذاعية والتلفزيونية  شاغر اللغة االعالمية د. ضرغام  مبادئ الخبر 9:00

 م. مشتاق الشبكات االذاعية والتلفزيونية شاغر اللغة االعالمية د. ضرغام  مبادئ الخبر 10:00

 د. ضرغام  تحرير اذاعي د.صالح  االتصال السياسي  م.م حليم  االتصال الجماهيري 11:00

ضرغام د.  تحرير اذاعي د. صالح  االتصال السياسي م.م حليم  االتصال الجماهيري 12:00  

 هيئة التدريس حلقة نقاشية هيئة التدريس حلقة نقاشية هيئة التدريس حلقة نقاشية 1:00

 
 
 

 االربعاء

 م.م سوزان  اللغة االنكليزية د. ازهار  اللغة االنكليزية  م.م حليم التربية االعالمية 9:00

 م.م سوزان اللغة االنكليزية د. ازهار  اللغة االنكليزية  م.م حليم التربية االعالمية 10:00

 هيئة التدريس مجلس قسم  هيئة التدريس مجلس قسم  هيئة التدريس مجلس قسم 11:00

 م.م حليم  الصحافة االستقصائية م. مشتاق  اخراج م.م سوزان  اللغة االنكليزية 12:00

 م.م حليم  الصحافة االستقصائية م. مشتاق اخراج  م.م سوزان اللغة االنكليزية 1:00

 
 

 الخميس

 د. ضرغام  تحرير اذاعي د. لبنى علم النفس االعالمي  د.صالح  حقوق انسان 9:00

اذاعيتحرير  د. لبنى علم النفس االعالمي  د.صالح حقوق انسان 10:00  د. ضرغام  

 م. محمد قاسم تكنولوجيا معلومات م. مشتاق  اعداد البرامج م. محمد قاسم حاسوب 11:00

 م. محمد قاسم تكنولوجيا معلومات م. مشتاق اعداد البرامج د. لبنى علم النفس 12:00

      د. لبنى  علم النفس 1:00

 

  



 (العالقات العامة) قسم االعالم.

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى الساعة اليوم

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 
 
 

 األحد
 
 

 م.م نشوان تشريعات االعالم م. محمد قاسم تكنولوجيا معلومات د. ضرغام مبادئ الخبر 9:00

 م.م نشوان تشريعات االعالم م. محمد قاسم تكنولوجيا معلومات  د. ضرغام مبادئ الخبر 10:00

 د. ضرغام ارشاد تربوي م.م حليم ارشاد تربوي م. مشتاق  مبادئ التصوير 11:00

 د. حسين  العالقات العامة الرقمية  م.م حليم  فنون صحفية م. مشتاق مبادئ التصوير 12:00

 د. حسين  العالقات العامة الرقمية م.م حليم  فنون صحفية شاغر اللغة العربية 1:00

     شاغر اللغة العربية 2:00

 
 

 االثنين

 د. ضرغام  مناهج البحث االعالمي م.م حليم  مناهج بحث  م.م نبراس المراسيم واالتكيت 9:00

ضرغام د.  مناهج البحث االعالمي م.م حليم  مناهج بحث م.م نبراس المراسيم واالتكيت 10:00  

 م.م نبراس ارشاد تربوي م.م نبراس تربويارشاد  م. محمد قاسم حاسوب 11:00

 م.م نبراس الراي العام م.م نبراس نظريات االتصال م. مشتاق  مبادئ التصوير 12:00

 م.م نبراس الراي العام م.م نبراس نظريات االتصال  م. مشتاق مبادئ التصوير 1:00

 
 

 الثالثاء

 م.م حليم  االعالم الدولي شاغر اللغة االعالمية د. ضرغام  مبادئ الخبر 9:00

 م.م حليم  االعالم الدولي شاغر اللغة االعالمية د. ضرغام  مبادئ الخبر 10:00

 د. ضرغام  فنون اذاعية وتلفزيونية د. لبنى علم النفس االعالمي  م.م حليم  االتصال الجماهيري 11:00

ضرغام د.  فنون اذاعية وتلفزيونية لبنى د. علم النفس االعالمي  م.م حليم  االتصال الجماهيري 12:00  

 هيئة التدريس حلقة نقاشية هيئة التدريس حلقة نقاشية هيئة التدريس حلقة نقاشية 1:00

 
 
 

 االربعاء

 م.م سوزان  اللغة االنكليزية د. ازهار  اللغة االنكليزية  م.م حليم التربية االعالمية 9:00

 م.م سوزان اللغة االنكليزية د. ازهار  اللغة االنكليزية  م.م حليم التربية االعالمية 10:00

 هيئة التدريس مجلس قسم  هيئة التدريس مجلس قسم  هيئة التدريس مجلس قسم 11:00

 د. حسين  ادارة العالقات العامة م.م نبراس اعالن م.م سوزان  اللغة االنكليزية 12:00

 د. حسين  ادارة العالقات العامة م.م نبراس اعالن م.م سوزان اللغة االنكليزية 1:00

 
 

 الخميس

 اماني ميثم الكتابة للعالقات العامة حسين التميمي العالقات العامة التسويقية  د.صالح  حقوق انسان 9:00

 اماني ميثم الكتابة للعالقات العامة حسين التميمي العالقات العامة التسويقية  د.صالح حقوق انسان 10:00

 اماني ميثم الكتابة للعالقات العامة ضرغام سعدي ارشاد تربوي م. محمد قاسم  حاسوب 11:00

مبادئ العالقات  12:00
 العامة

استراتيجيات العالقات  د. حسين
 العامة

 شاغر لغة الخطاب االعالمي اماني ميثم

مبادئ العالقات  1:00
 العامة

استراتيجيات العالقات  د. حسين
 العامة

ميثم اماني  شاغر لغة الخطاب االعالمي 

 



 سابعا / قسم اللغة اإلنكليزية / الدراسة الصباحية 

Department of the English language                                                    Timetable                                                                                                 2020-2021 

Fourth year Third year Second year time Day 
b a b a b a   

  Shubbar poetry   Abdulzahra Translation/ Shmem Grammar  Hayder French 8:30 Sun 

  Shubbar poetry Abdulzahra Translation Hayder French Mohammed computer Shmem Grammar 9:30 

Shubbar poetry Azhar Translation Raad Linguistics Muhanned Drama Saja  Phonetics    10:30 

Hayder French Azhar Translation   Muhanned Drama Saja  Phonetics Mohammed computer 11:30 

Azhar Translation Hayder French Muhanned Drama Raad Linguistics   Saja  Phonetics 12:30 

Azhar Translation   Muhanned Drama Raad Linguistics   Saja  Phonetics 1:30 

            2:30 

Hayder French  Linguistics   Ali A. Grammar  Hayder Drama Shmem Grammar 8:30 Mon 

Khalid Novel Ameer Linguistics Raad   Linguistics Ali A. Grammar  Hayder Drama Shmem Grammar 9:30 

Ameer Linguistics Khalid Novel Ali A. Grammar  Shubbar poetry Shmem Grammar Dhaif reading 10:30 

  Hayder French Ali A. Grammar  Shubbar poetry Shmem Grammar   11:30 

    Shubbar poetry Raad Linguistics Hayder French Hayder Drama 12:30 

  Shubbar poetry     Dhaif reading Hayder Drama 1:30 

            2:30 

Shubbar poetry   Abdulzahra Translation   Hayder French Hayder Arabic 8:30 Tues 

Shubbar poetry Muhanned Drama Ali A. Grammar  Ali Novel Saja Phonetics Hayder French 9:30 

Hassan Grammar Ameer Linguistics Ali Novel Abdulzahra Translation Hayder Arabic Saja Phonetics 10:30 

Hassan Grammar   Shubbar poetry Ali A. Grammar     11:30 

Muhanned Drama Ali criticism Shubbar poetry       12:30 

Ali criticism Hassan Grammar   Shubbar poetry     1:30 

  Muhanned Drama         2:30 

Ameer Linguistics Khalid Novel Hayder French Ali Novel Hayder poetry   8:30 Wed 

Ameer Linguistics Khalid Novel   Ali Novel Hayder poetry   9:30 

Khalid Novel Hassan Grammar Ali Novel     Mustafa Conversation 10:30 

Khalid Novel/ Hassan Grammar Ali Novel     Mustafa Conversation 11:30 

    Dhaif Essay Hayder French Mustafa Conversation  Hayder poetry 12:30 

    Dhaif Essay    Mustafa Conversation Hayder poetry 1:30 

            2:30 

Hassan Grammar  Ali criticism       Ali Novel 8:30 Thur 

Muhanned Drama Ali criticism Hayder French     Ali Novel 9:30 

Muhanned Drama    Raad Linguistics   Ali Novel Dhaif reading 10:30 

  Muhanned Drama   Dhaif Essay Ali Novel Dhaif reading 11:30 

Ali criticism   Muhanned Drama Dhaif Essay  Dhaif reading   12:30 

Ali criticism     Muhanned Drama  Dhaif reading   1:30 

            2:30 



 جدول المرحلة االولى  / الدراسة الصباحية

  Department of the English language                                                    Timetable                                                     
                                                     2020-2021 

Day  Time First Year 

Sunday  Section A  Section B  

8:30 literature Khalid grammar Shameem 

9:30 grammar Shameem literature Khalid 

10:30 French Hayder   

11:30   French Hayder 

12:30     

1:30     

2:30     

Monday 8:30 communication Shameem grammar Shameem 

9:30 Reading  Suzan grammar Shameem 

10:30 Arabic Rabab Reading Suzan 

11:30   Human rights Falah 

12:30 Human rights Falah Arabic Rabab 

1:30     

Tuesday 8:30 Professional ethics  Mohammed O. literature Khalid 

9:30   literature Khalid 

10:30 literature Khalid Professional ethics Mohammed O. 

11:30 literature Khalid communication Shameem 

12:30     

1:30     

Wednesday  8:30 grammar Shameem   

9:30 grammar Shameem computer Mohammed 

10:30 computer Mohammed pronunciation Saja 

11:30 pronunciation Saja   

12:30     

1:30     

Thursday  8:30 pronunciation Saja   

9:30 pronunciation Saja French Hayder 

10:30 French Hayder pronunciation Saja 

11:30   pronunciation Saja 

12:30     

1:30     



 قسم اللغة االنكليزي / الدراسة المسائية

Fourth Year Third Year Second Year First Year TIME DAY 

  Teacher Subject (B) Teacher Subject (A)  Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject   

Shubbar Poetry   Khalid Novel   D. Raaid Linguistics Basmaa Computer   Haidar  Jbr Literature    3:00  
 
 
SUNDAY 

Ameer Linguistics   Shubbar Poetry   D. Raaid Linguistics Haidar     French   Basmaa Computer    3:45 
Ameer Linguistics   Hasan Grammar   Ali Abd Morphology Haidar     French   Mohammed  Human Rights 4:30 
Hasan Grammar   Ameer Linguistics   Ali Abd Morphology Haidar  Jbr Poetry    Haidar     French   5:15 
Khalid Novel   Ameer Linguistics  Shubbar Poetry   Haidar  Jbr Poetry    Haidar     French   6:00 

    Shubbar Poetry       6:45 
Shubbar Poetry   Hasan Grammar   Ali Abd Morphology Khalid  Novel   Suzan Grammar   3:00  

 
 
MONDAY 

Shubbar Poetry   Hasan Grammar   Abdulzahara Translation Khalid Novel   Haidar Zwain Arabic   3:45 
Hasan Grammar   Suzan Translation Abdulzahara Translation Haidar 

Zwain 
Arabic   Mustafa Reading     

4:30 

Hasan Grammar   Suzan Translation Shubbar Poetry   Mustafa Reading   Haidar  Jbr Literature    5:15 
Suzan Translation Shubbar Poetry   Ali Khalid Novel   Mustafa Reading   Haidar  Jbr Literature    6:00 
Suzan Translation Shubbar Poetry         6:45 
Ali  Khalid Criticism   Haidar     French   Muhanad Drama     3:00  

 
 
TUESDAY 

Ali  Khalid Criticism Haidar     French   Muhanad Drama     3:45 
Haidar     French   Muhanad Drama   Mustafa Essay     4:30 
Haidar     French   Muhanad Drama   Mustafa Essay     5:15 
Muhanad Drama   Ali  Khalid Criticism Haidar     French     6:00 
Muhanad Drama   Ali  Khalid Criticism Haidar     French     6:45 

   Dhaif Phonology   3:00  
 
 
WEDNESD
AY 

   Dhaif Phonology Suzan Com. Skills   3:45 
   Hasan    Com. Skills   Dhaif Phonology 4:30 
   Hasan    Com. Skills   Dhaif Phonology 5:15 

   Ameer Grammar     6:00 
   Ameer Grammar     6:45 

Muhanad Drama   Ameer Linguistics   Ali  Khalid Novel   Haidar  Jbr Drama   Suzan Grammar   3:00  
 
 
THURSDA
Y 

Khalid Novel   Muhanad Drama   Ali  Khalid Novel   Haidar  Jbr Drama   Suzan Grammar   3:45 
Khalid Novel   Khalid Novel   Muhanad Drama   Dhaif Phonology   Mustafa Reading     4:30 
Ali  Khalid Criticism Khalid Novel       Mustafa Reading     5:15 
Ameer Linguistics   Ali  Khalid Criticism   Mustafa Reading     6:00 

 


