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 اليوم  املرحلة الشعبة

 املادة   االستاذ املادة   االستاذ املادة   االستاذ املادة   االستاذ املادة    االستاذ املادة    االستاذ
 األولى   أ نحو  د.خليل  نحو  د.خليل  صرف  د.ناظم  صرف  د.ناظم  نحو  د.خليل   

حد
 األ

 األولى   ب بالغة د. سالم  بالغة د. سالم      بالغة د. سالم   

د. ايمان    
 غازي

د.عبدالحس  نحو 
 ين

د.عبدالحس  صرف 
 ين

د. ايمان   صرف 
 غازي

 األولى   ج نحو  د.ايمان غازي نحو 

 االولى  د  صرف  د.عبدالحسين  صرف  د. عبدالحسين  بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد   

 الثانية  أ نحو  د.عبدالمطلب  نحو  د.عبدالمطلب  بالغة د. سالم  بالغة د. سالم  نحو  د.عبدالمطلب  بالغة د. سالم 

 الثانية   ب     صرف  د. ليث  صرف  د. ليث     

 الثانية  ج نحو  د. عباس  نحو  د. عباس      نحو  د. عباس   

 الثانية  د  بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد        بالغة د.شهيد 

سالم د.      األولى   أ بالغة د. سالم  بالغة د. سالم      بالغة 

نني
االث

 

 األولى   ب نحو  د.خليل  نحو  د.خليل  صرف  د.ناظم  صرف  د.ناظم  نحو  د.خليل   
 األولى   ج بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد       
 االولى  د  نحو  د.ايمان   نحو  د. ايمان       نحو  د. ايمان    

 الثانية  أ صرف  د. ليث  صرف  د. ليث         

سالم .د  الثانية   ب نحو  د.عبدالمطلب  نحو  د.عبدالمطلب  بالغة د. سالم  بالغة د. سالم  نحو  د.عبدالمطلب  بالغة 
 الثانية  ج صرف  د. حسين  صرف  د. حسين    بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد  بالغة د.شهيد 

عباس د.  صرف  د. حسين  صرف  د. حسين  نحو  د. عباس     الثانية  د  نحو  د. عباس  نحو  

ياسيند.  الثالثة  أ نحو  د. احمد  نحو  د. احمد  عباسي  د. ياسين عباسي  د. ياسين نحو  د. احمد  عباسي  

ثاء 
ثال

 ال

 الثالثة  ب نحو  د. عرفات  نحو  د. عرفات  علم اللغة  د. علي  علم اللغة  د. علي  نحو  د. عرفات   
 الثالثة  ج عباسي  د. ياسين عباسي  د. ياسين تحليل نص  د. ضمير   تحليل نص  د. ضمير   عباسي  د. ياسين  

 الرابعة  أ نحو  د. جاسم  نحو  د. جاسم  فقه لغة  د. خالد  فقه لغة  د. خالد  نحو  د. جاسم   

 الرابعة  ب فقه لغة  د. خالد  فقه لغة  د. خالد  ادب مقارن  د. علي  ادب مقارن  د. علي  شعر حديث  د.حامد  شعر حديث  د.حامد 
سعد د.     سعد د.   نحو   سعد د.   نحو    الرابعة  ج ادب مقارن  د. علي  ادب مقارن  د. علي  نحو  
 الرابعة  د  شعر حديث  د.حامد  شعر حديث  د.حامد  فقه لغة  د. وديان  فقه لغة  د. وديان     

ــ  فقه لغة  د. وديان  فقه لغة  د. وديان  د.حامد  شعر حديث  د.حامد        الرابعة  ه

 الثالثة  أ علم اللغة  د. علي  علم اللغة  د. علي  تحليل نص  د. جهان  تحليل نص  د. جهان      

عاء
الرب

 ا

 الثالثة  ب تحليل نص  د. جهان  تحليل نص  د. جهان   عباسي  د. ياسين عباسي  د. ياسين   عباسي  د. ياسين
انفال د.  نحو  د. عرفات    انفال د.  علم اللغة   عرفات د.  نحو  د. عرفات  علم اللغة    الثالثة  ج نحو  
مشتاق د.     مشتاق د. شعر حديث    الرابعة  أ ادب مقارن  د. علي  ادب مقارن  د. علي  شعر حديث  

 الرابعة  ب نحو  د. جاسم  نحو  د. جاسم  شعر حديث  د.حامد  شعر حديث  د.حامد  نحو  د. جاسم   

حديث شعر   د.حامد  شعر حديث  د.حامد  فقه لغة  د. خالد  فقه لغة  د. خالد       الرابعة  ج 
سعد د.     سعد د.   ادب مقارن  د. علي  ادب مقارن  د. علي  نحو   سعد د.   نحو    الرابعة  د  نحو  
سعد د.   سعد د.     نحو   سعد د.   نحو   ــ  ادب مقارن  د. علي  ادب مقارن  د. علي  نحو    الرابعة  ه


