
  جامعة الكوفة/مركز التوفـل

 دورة تعليم أساسيات اللغة االنكليزية

 ٢٠١٣لعام  

 الثاني كانون شهر دورة -١
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۳۱/۱/۲۰۱۳-٦( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 شباط شهر دورة -٢
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۸/۲/۲۰۱۳-۳( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة ايام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 آذار شهر دورة -٣
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۸/۳/۲۰۱۳-۳( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷



 

 نيسان شهر دورة -٤
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۹/٤/۲۰۱۳-۱( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة ايام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 

 أيار شهر دورة -٥
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۳۰/٥/۲۰۱۳-٥( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة ايام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 

 حزيران شهر دورة -٦
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۷/٦/۲۰۱۳-۲( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة ايام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 
 
 
 
 
 



 

 متوز شهر دورة -٧
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۸/۷/۲۰۱۳-۱( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة ايام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 

 آب شهر دورة -٨
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۹/۸/۲۰۱۳-٤( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار ألف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 

 أيلول شهر دورة -٩
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲٦/۹/۲۰۱۳-۱( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار ألف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 
 
 
 
 
 



 األول تشرين شهر دورة -١٠
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۳۱/۱۰/۲۰۱۳-٦( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 

 الثاني تشرين شهر دورة -١١
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲۸/۱۱/۲۰۱۳-۳( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار الف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 

 األول كانون شهر دورة -١٢
 االنكليزية اللغة أساسيات تعليم للدورة العام الهدف ۱

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۲

 )۲:۰۰-۱۲:۰۰( ساعتان الدورة وقت ۳

 )۲٦/۱۲/۲۰۱۳-۱( أسابيع أربعة  الدورة مدة ٤

 ) األربعاء ، االثنين ، األحد(  الدورة أيام ٥

 عراقي دينار ألف خمسون) ٥۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٦

 طاهر محسن ندى مترجم.م  المحاضر اسم ۷

 
 


