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 اليوم والتاريخ

 

 المرحلة الدراسية

 

 

 اللغة العربية

 

 

 اللغة االنكليزية

 

 

 التاريخ

 

 

 الجغرافيا

 

 المعلومات والمكتبات

 

 الفلسفة

 

 

 

 

 

 الترجمة

 

 

 االثنين

2/9 

الكورس /االولى

 االول

تنظيم اوعية موضوعي  جغرافيا استراليا عرب قبل االسالم االدب النحو  / 

 1ف

 --- اسس فلسفية

 معاجم علم الكالم ادارة مؤسسات المعلومات استشعار عن بعد الشرق االدنى الشعر النحو الثانية      

 -- فلسفة الجمال التصنيفنظم  نظم المعلومات االوربي المقالة النحو الثالثة

 النحو المقارن التصوف االسالمي خزن واسترجاع المعلومات ---- تركيا وايران النحو النحو الرابعة

 

 الثالثاء

3/9 

 +)العبور( 1االنشاء اللغة االنكليزية 1الحاسوب ف تاريخ العراق الحديث الحقوق اللغة الفرنسية البالغة  االولى

نصوص فلسفية في  الوثائق واالرشيف منهج بحث النهضة االوربية المسرحية المكتبة الثانية

 اللغة االنكليزية

--- 

نصوص فلسفية في  حوسبه  العمليات المكتبية ميدانية الفلسفة      علم اللغة        االندلسي الثالثة

 اللغة االنكليزية

 المسرحية

نصوص فلسفية في  المعالجة المعلومات الحياتية البيتاهل  الترجمة النثر الحديث الرابعة

 اللغة االنكليزية

----- 

 

 

 االربعاء

4/9 

 2االنشاء فلسفة اليونانية اللغة العربية مباءى علم الخرائط السيرة النبوية الصوت الصرف  االولى

 الترجمة الى العربية الفلسفة الوسيطة العربيةاللغة  1اللغة االنكليزية الدولة االموية الصوت الفلسفة الثانية

 ---- فلسفة الدين االحصاء الطاقة العثماني الرواية الكتاب القديم الثالثة

 نظريات الترجمة       االدب الفلسفي بناء المجموعات التخطيط عراق معاصر الرواية النقد االدبي الرابعة

 

 

 الخميس

5/9 

 الفكر الشرقي القديم 1تنظيم اوعية وصفي ف 1اللغة االنكليزية حاسبات مهارات التواصل الجاهليالنثر  االولى
 + العبور1 تلفظ

منهج البحث  الكتابة البالغة الثانية

 للمطالبين

 --- المنطق الرياضي مراجع اجنبية 1حاسبة

 الترجمة الى االنكليزية نظرية المعرفة طرق بحث المدن انتشار االسالم الترجمة النثر العباسي الثالثة

فالسفة المغرب  مخطوطات عربية الصناعية دول كبرى اللغة الفرنسية المدارس النحوية الرابعة

 العربي

------ 

 

 االحد

8/9 

 ---- --- المراجع العربية التقليدية جيولوجيا لغة عربية/لغة النحو التقليدي حقوق االنسان/  االولى

تنظيم اوعية  معلومات  جيمورفولوجي تطبيقي المماليك النحو الحاسبات يةالثان 

 2موضوعي 

----- ---- 

 --- ---- نصوص مكتبية االمريكيتين الوطن العربي اللغة الفرنسية المتأخرة الثالثة

 --- ---- مصادر معلومات فكر جغرافي فكر اسالمي النقد االدب المقارن الرابعة

 

 االثنين

9/9 

 2تلفظ  المنطق الصوري حقوق االنسان مبادئ علم الطقس العراق القديم حاسوب + حقوق علوم القران/  االولى

تقنيات المعلومات  التربة 0ج وطن عربي الفرنسية اللغة االنكليزي الثانية

 واالتصاالت

 النحو االنكليزي علم االجتماع

 ---- فلسفة التاريخ تطبيق عملي        موارد تاريخ الخليج النحو علم اللغة الثالثة

 الترجمة االعالمية ميتافيزيقا تطبيق العملي بحار عباسي علم اللغة المذاهب االدبية الرابعة

 الثالثاء

10/9  

  االولى

 

 

 محرم  10
 الثانية

 الثالثة

 الرابعة



 اربعاء

11/9 

المكتبة +اللغة  االولى

 االنكليزية/

 1حقوق االنسان اللغة العربية اللغة االنكليزية 1الحاسبة عصور وسطى لغة عربية

تنظيم اوعية  معلومات وصفي  سياحية0ج نصوص انكليزية القراءة الصرف الثانية      

2 
 --- الفلسفة الحديثة

 الترجمة التعاقبية فلسفة الحديثة المعلوماتعلم  صحية العراق الحديث الشعر تحليل النص      الثالثة

الفكر العربي  شبكات المعلومات بيئية اندلسي المسرحية الحديثرالشع الرابعة

 المعاصر

---- 

 الخميس

12/9 

الكورس /االولى

 الثاني

 2االنسانحقةق  علم النفس 2تنظيم اوعية  موضوعي ف  حقوق االنسان تاريخ اليونان القراءة النحو

التاريخ الساساني  اللغة العربية حقوق االنسان الثانية

 والبيزنطي

 الرواية الفلسفة اليونانية نظم المعلومات وقواعد البيانات اساليب تحليل كمي

 ---- مشكالت فلسفية مصادر المعلومات السكان العباسي البحث           الشعر العباسي الثالثة

 الترجمة الفورية الفلسفة المعاصرة --- ج/ العراق عالم ثالث الشعر اللغةفقه  الرابعة

 

 

 السيت

14/9 

 --- --- --- ---- ---- ---- البالغة االولى

 ---- ---- --- --- --- ---- االدب االسالمي الثانية

 ---- --- --- ---- --- ---- النقد القديم الثالثة

 ------ --- --- ---- --- ---- ----- الرابعة

 

 

 االحد

15/9 

 + العبور1نحو انكليزي مباحث الفلسفة المعلومات علمالمدخل الى  اللغة العربية الجغرافية التاريخية اآلداب الصرف االولى

مدخل الى الفلسفة  اللغة االنكليزية خرائط التوزيعات المغرب العربي الرواية ---- الثانية

 االسالمية

---- 

 علم اللغة فالسفة المشرق العربي ---- زراعية النظم االسالمية  مسرحية ---- الثالثة

 ---- فلسفة اللغة ---- سياسية ---- ------          ---- الرابعة

 االثنين    

16/9 

 2الترجمة الى العربيةمبادى  حاسوب الحاسوب المساحة العامة نصوص انكليزية اللغة الفرنسية الشعر الجاهلي االولى

 الترجمة الى االنكليزية الفلسفة السياسية --- جغرافية اسيا --- ----- --- الثانية

 --- فلسفة االخالق ---- --- --- ---- ---- الثالثة

 الترجمة االدبية        فلسفة العلم ---- ---- --- ----- ---- الرابعة

 تنظيم اوعية  وصفي احصاء جغرافي --- الحاسوب قواعد الكتابة االولى 17/9ثاءالثال

 2ف  

 1مبادى الترجمة الىاالنكليزية علم االجتماع

 ---- --- ---- ج/ السكان --- ----- --- الثانية

 طرق البحث ---- ---- --- --- ---- --- الثالثة

 ----- --- ----- ---- --- ----- --- الرابعة

حقوق االنسان  الديمقراطية الجيومورفلوجيا الديمقراطية اللغة العربية علوم الحديث االولى 18/9عاءاالرب

 والديمقراطية

 2مبادى الترجمة الىاالنكليزية

 النحو العربي ---- --- جغرافية النقل --- ---- -- الثانية

 ---- --- ---- --- --- ---- --- الثالثة

 الترجمة القانونية ---- ---- ---- --- ------ ---- الرابعة

 19/8الخميس 

 

 

 

 

 

 1النحو العربي المنطق االستداللي المراجع االلكترونية 2اللغة االنكليزية عرب قبل االسالم التلفظ حاسبات + تاريخ اللغات االولى

 ----- --- --- استشعار عن بعد عملي -- ---- --- الثانية

 نحو مقارن --- ---- --- ---- --- --- الثالثة

 21/9السبت---

 

 --- -- -- جغرافية افريقيا حاسبات -- -- االولى

 ---- --- --- 2اللغة االنكليزية -- --- --- الثانية

 22/9 االحد

 

 

 

 2نحو انكليزي الفكر الشرقي القديم --- الديمقراطية نصوص انكليزية كتابة ------ االولى

 الترجمة البصرية- -- -- نظم معلومات نظري ----- --- ---- الثانية

 علم الداللة العربي ---- ------ ------ ----- ---- --- الرابعة

 23/9االثنين

 

 1االستيعاب الفلسفة اليونانية --- علم المناخ تاريخ الرومان النحو ----          االولى

 ------- --- --- جغرافية اوربا --- --- ---- الثانية

 الترجمة االدارية ---- ---- -- --- ---- --- الثالثة

 24/9الثالثاء 

 

 2االستيعاب ---- ---- 2الحاسبة عراق قديم المحادثة ----- االولى

 المحدثة --- --- ج/طاقة --- ---- --- الثانية

 الترجمة العلمية -------- ------- ----- ---- --- --- الرابعة

 

 25/9االربعاء 

 

 1الحاسوب --- --- الخرائط الطبوغرافية السيرة النبوية --- --- االولى

 ----- --- -- ديموغرافية ---- ---- --- الثانية

 الترجمة الى العربية
       الثالثة

 26/9ميس الخ

 

 + العبور1النصوص االدبية  --- -- الفكر الجغرافي عصور وسطى --- --- االولى

 ---- --- -- حاسبات ---   الثانية

 Eعلم الداللة 
       الثالثة

 28/9بتالس

 

 --- --- --- --- اللغة العربية/اداب --- --- االولى

 --- --- --- مناخ تطبيقي - --- --- الثانية

 

   االولى 29/9االحد

 

 اليوجد امتحان 

 2الحاسوب

 

 علم الصرف الثالثة

 2النصوص االدبية االولى 30/9االثنين

 1مبادئ الترجمة الى العربية االولى 1/10الثالثاء

 2النحو العربي   االولى 2/10االربعاء 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


