
 

 كلية المنصور الجامعة

 اللغة االنكليزيةقسم 

     الدراسة الصباحية -األولى لمرحلة ا /جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية

  2022-2021العام الدراسي 

Group B Group A 
 اليوم التوقيت

 المادة التدريسي القاعة المادة التدريسي القاعة

104C  106 صوت حيدرم.م كرارC 8:30—9:35 مقدمة لالدب  أ.م.د جميلة خضر 

 السبت

106C 103 مقدمة لالدب أ.م.د جميلة خضرC  قواعد  م.م صفاء كاظم  

103C 104  قواعد م.م صفاء كاظمC  9:45:--10:50 صوت  م.م كرار حيدر 

104C 11:05:--12:10    صوت م.م كرار حيدر 

   104C 1:25-12:20 صوت م.م كرار حيدر 

 8:30—9:35 مقدمة لالدب أ.م.د جميلة خضر 106C حاسوب عملي م.م. مصطفى محمد  قاعة المختبر

 9:45:--10:50 حاسوب عملي م.م. مصطفى محمد  قاعة المختبر قواعد م.م صفاء كاظم 103C االحد

106C 103 مقدمة لالدب أ.م.د جميلة خضرC 11:05:--12:10 قواعد م.م صفاء كاظم 

Google meet استيعاب م.م. ورود رحيم صدام  Google meet 8:30—9:35 علم النفس  أ.د عبدالغفار عبدالجبار 

 9:45:--10:50 حاسوب نظري م.م. مصطفى محمد Google meet علم النفس  أ.د عبدالغفار عبدالجبار Google meet االثنين

   Google meet  11:05:--11:35 حقوق االنسان   م.م. عبد الغني مزهر 

Google meet 12:10-11:40    حقوق االنسان   م.م. عبد الغني مزهر  

Google meet حاسوب نظري م.م. مصطفى محمد Google meet 8:30—9:35 اللغة العربية م.م هناء فاضل 

 9:45:--10:50    اللغة العربية م.م هناء فاضل Google meet الثالثاء

      12:10--:11:05 

   Google meet 1:25-12:20  محادثة م.م رغد حكيم مظهر  

Google meet انشاء م.م مروة عالء صادق  Google meet  8:30—9:35 اسس تربية  م.م نور احسان 

 9:45:--10:50 انشاء  م.م مروة عالء صادق Google meet اسس تربية  م.م نور احسان  Google meet االربعاء

Google meet محادثة م.م رغد حكيم مظهر  Google meet 11:05:--12:10 استيعاب  م.م. ورود رحيم صدام 



 

 كلية المنصور الجامعة

 اللغة االنكليزيةقسم 

     الدراسة الصباحية - الثانيةلمرحلة ا /جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية

  2022-2021العام الدراسي 

Group B Group A 
 اليوم التوقيت

 المادة التدريسي القاعة المادة التدريسي القاعة

   202C  8:30—9:35 قواعد  م. علي قدوري 

 السبت
203C 9:45:--10:50    نظام صوتي  م.م سارة عالء 

202C 203 قواعد  م. علي قدوريC 11:05:--12:10 نظام صوتي م.م سارة عالء 

      12:20-1:25 

Google meet محادثة  م.م كرار حيدر Google meet 8:30—9:35 مسرحية  م.م رؤى حسين 

 9:45:--10:50    مسرحية م.م رؤى حسين  Google meet االحد

   Google meet  11:05:--12:10 محادثة م.م كرار حيدر 

   Google meet  8:30—9:35 مقدمة للتدريس م.م نوره عدنان 

 9:45:--10:50 الكبارتعليم  م.م نور احسان Google meet مقدمة للتدريس م.م نوره عدنان Google meet االثنين

Google meet 11:05:--12:10    تعليم الكبار م.م نور احسان 

Google meet قصة قصيرة م.د حسين علي Google meet 8:30—9:35 انشاء م. م مروة عالء 

 9:45:--10:50 استيعاب م.م صفاء كاظم  Google meet انشاء م.م مروة عالء Google meet الثالثاء

Google meet  استيعاب م.م صفاء كاظم Google meet 11:05:--12:10 قصة قصيرة م.د حسين علي 

202C  106 قواعد م. علي قدوريC  8:30—9:35 نظام صوتي م.م سارة عالء 

 االربعاء
106C نظام صوتي .م سارة عالءم    

105C 106 شعر .م.د جميلة خضرأC  9:45:--10:50 نظام صوتي م.م سارة عالء 

   202C  11:05:--12:10 قواعد م. علي قدوري 

   105C  1:25-12:20 شعر أ.م.د جميلة خضر  



 

 

 

Group  D Group C 
 اليوم التوقيت

 المادة التدريسي القاعة المادة التدريسي القاعة

   203C  8:30—9:35 نظام صوتي م.م سارة عالء 

 السبت
105c   202 شعر أ.م.د جميلة خضرC 9:45:--10:50 قواعد م. علي قدوري 

105c  11:05:--12:10    نظام صوتي  م.م سارة عالء 

       

       

        االحد

       

       

        االثنين

       

       

        الثالثاء

       

   105C أ.م.د جميلة خضر 
 شعر

9:35—8:30 

 االربعاء

202C قواعد م. علي قدوري 

106C  202 نظام الصوتي  م.م سارة عالءC 9:45:--10:50 قواعد م. علي قدوري 

   

       

202C 106 قواعد م. علي قدوريC   11:05:--12:10 نظام الصوتي  م.م سارة عالء 

 



 

 كلية المنصور الجامعة

 اللغة االنكليزيةقسم 

  الثالثةلمرحلة ا /جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية

  2022-2021العام الدراسي 

Group B Group A 
 اليوم التوقيت

 المادة التدريسي القاعة المادة التدريسي القاعة

Google meet شعر م.م محمد منير Google meet 8:30—9:35 رواية  م.د حسين علي 

 9:45:--10:50 شعر م.م محمد منير Google meet طرائق تدريس م.م نورة عدنان Google meet السبت

Google meet 11:05:--12:10    رواية م.د حسين علي 

   Google meet  أ.د عبد الغفار عبد
 الجبار

 ارشاد تربوي
9:35—8:30 

أ.د عبد الغفار عبد  Google meet االحد
 الجبار

   االرشاد التربوي
 

10:50--:9:45 

   Google meet  11:05:--12:10 طرائق تدريس م.م نورة عدنان 

203C 202 قواعد م.م شهد محمدC  8:30—9:35 مسرحية  أ.م.د رعد حميد 

 9:45:--10:50 قواعد م.م شهد محمد  105C مسرحية أ.م.د رعد حميد 106C االثنين

   106C   11:05:--12:10 علم اللغة  أ.د بشرى سعدون 

106C 1:25-12:20    علم اللغة أ.د بشرى سعدون  

   105C 8:30—9:35 علم اللغة أ.د بشرى سعدون 

 9:45:--10:50    علم اللغة أ.د بشرى سعدون 105C الثالثاء

103C 106 قواعد م.م شهد محمدC 11:05:--12:10 مسرحية أ.م.د رعد حميد 

106C 103 مسرحية أ.م.د رعد حميدC 1:25-12:20 قواعد م.م شهد محمد  

Google meet محادثة  م.د ساهرة مزهر Google meet 8:30—9:35 مقالة  أ.م.د رعد حميد 

 9:45:--10:50    مقالة  أ.م.د رعد حميد Google meet االربعاء

   Google meet 11:05:--12:10 محادثة م.د ساهرة مزهر 



 

 

 

Group D Group C 
 اليوم التوقيت

 المادة التدريسي القاعة المادة التدريسي القاعة

   Google Meet  8:30—9:35 طرائق تدريس م.م نورة عدنان 

 9:45:--10:50       السبت

   Google meet 11:05:--12:10 شعر م.م محمد منير 

      9:35—8:30 

 االحد
   Google meet 9:45:--10:50 رواية م.د حسين علي 

   Google meet  أ.د عبد الغفار عبد
 الجبار

 االرشاد التربوي
12:10--:11:05 

   103C  8:30—9:35 علم اللغة أ.د بشرى سعدون 

 9:45:--10:50    علم اللغة أ.د بشرى سعدون 103C االثنين

104C 105 قواعد م.م شهد محمدC 11:05:--12:10 مسرحية  أ.م.د رعد حميد 

105C 104 مسرحية  ا.م.د رعد حميدC  1:25-12:20 قواعد م.م شهد محمد  

202C 201 قواعد م.م شهد محمدC  8:30—9:35 مسرحية  أ.م.د رعد حميد 

 9:45:--10:50 قواعد شهد محمدم.م  202C مسرحية  أ.م.د رعد حميد 201C الثالثاء

   104C 11:05:--12:10 علم اللغة  أ.د بشرى سعدون 

104C  1:25-12:20    علم اللغة أ.د بشرى سعدون  

      9:35—8:30 

 9:45:--10:50 محادثة م.د ساهرة مزهر  Google Meet    االربعاء

   Google Meet 11:05:--12:10 مقالة أ.م.د رعد حميد 

 


