
 

 ٢٠١٣لعام   لجامعة الكوفة  دليل دورات مركز التوفـل

 الثاني كانون شهر دورة -١
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۷/۲/۲۰۱۳-٦/۱( أسابيع خمسة الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 رسل عدنان مترجم.،مندى محسن م.مترجمم.مترجم سيف عبد الكريم.  المحاضر اسم ٦

 شباط شهر دورة -٢
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۷/۳/۲۰۱۳-۳/۲(خمسة اسابيع  الدورة مدة ٤

 عراقي دينار الف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 رسل عدنان مترجم.،مندى محسن م.مترجم سيف عبد الكريم.م.مترجم  المحاضر اسم ٦

 

 اذار شهر دورة -٣
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )٤/٤/۲۰۱۳-۳/۳(أسابيع خمسة الدورة مدة ٤

 عراقي دينار الف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 رسل عدنان مترجم.،مندى محسن م.مترجم سيف عبد الكريم.م.مترجم  المحاضر اسم ٦

 

 



 نيسان شهر دورة -٤
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۹/٥/۲۰۱۳-۷/٤(أسابيع خمسة الدورة مدة ٤

 عراقي دينار الف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 

 أيار شهر دورة -٥
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۱۳/٦/۲۰۱۳-۱۲/٥(أسابيع خمسة الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 

 حزيران  شهر دورة -٦
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )٤/۷/۲۰۱۳-۲/٦(أسابيع خمسة الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متوز شهر دورة -٧
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۱/۸/۲۰۱۳-۱/۷(أسابيع ةخمس الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 
 

 آب شهر دورة -٨
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )٥/۹/۲۰۱۳-٤/۸(أسابيع ةخمس الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 
 

 ايلول شهر دورة -٩
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۳/۱۰/۲۰۱۳-۱/۹(أسابيع ةخمس الدورة مدة ٤

 عراقي دينار الف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 محسن،م.مترجم رسل عدنانندى  م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 
 
 
 
 



 األول تشرين شهر دورة -١٠
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۷/۱۱/۲۰۱۳-٦/۱۰(أسابيع ةخمس الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 
 

 الثاني تشرين شهر دورة -١١
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )٥/۱۲/۲۰۱۳-۳/۱۱(أسابيع ةخمس الدورة مدة ٤

 عراقي دينار الف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 محسن،م.مترجم رسل عدنانندى  م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 
 

 األول كانون شهر دورة -١٢
 التوفل الختبار التأهيل للدورة العام الهدف ۱

 الدورة ومحتويات عناصر ۲
Listening Comprehension, Structure & Written 

Expression, Reading Comprehension 

 التوفل مركز الدورة انعقاد مكان ۳

 )۲/۱/۲۰۱۳-۱/۱۲( أسابيع ةخمس الدورة مدة ٤

 عراقي دينار ألف مائة) ۱۰۰,۰۰۰(  المشاركة أجور ٥

 ندى محسن،م.مترجم رسل عدنان م.مترجم،سيف عبد الكريم  مترجم.م  المحاضر اسم ٦

 
 


