الجدول اﻷسبوعي

اليوم
اﻻحد١١-٩
اﻻثنين ١١-٩
الثﻼثاء١١- ٩
اﻷربعاء ١١-٩

المادة

دكتوراه  /تاريخ حديث  /الفصل اﻷول
اسم اﻷستاذ

اليوم

-----------

نصوص تاريخية باللغة
اﻻنكليزية
أ.د .صباح مهدي اﻻثنين١-١١
دراسات في تاريخ
رميض
إيران الحديث
والمعاصر
أ.د .عفراء عطا الثﻼثاء ١-١١
التحديث في الخليج
عبد الكريم
العربي
تاريخ أمريكا الحديث أ.د .كريم صبح اﻷربعاء ١-١١
والمعاصر

المادة

اسم اﻻستاذ

----------

----------

دراسات في تاريخ آسيا
الحديث والعاصر

أ.د .وليد عبود
محمد

دراسات في التاريخ
العثماني المتأخر
الفكر السياسي العربي
الحديث والمعاصر

أ.د .علي المشهداني
أ.د .ظاهر محمد
صكر

الجدول اﻷسبوعي

اليوم

المادة

ماجستير  /تاريخ حديث  /الفصل اﻷول

اﻷحد  ١١-٩دراسات في تاريخ
العراق المعاصر
طرائق تدريس
اﻻثنين ١١-٩
الثﻼثاء ١١-٩

اوربي

اﻷربعاء -٩
١١

تاريخ ألعراق
الحديث -١٥١٦
١٩١٤

اسم اﻷستاذ

اليوم

اﻷحد ١-١١

أ.م.د .علياء
محمد
اﻻثنين ١-١١
د .هناء
خضير
أ.م.د .نغم الثﻼثاء ١-١١
سﻼم
أ.د .أميرة اﻷربعاء ١-١١
حسين

المادة

اسم اﻷستاذ

نصوص تاريخية باللغة
اﻻنكليزية
أ.م.د .بيداء
دراسات في تاريخ
عﻼوي
الخليج العربي
منهج البحث التاريخي أ.م.د .كريم مراد
والوثائق
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

الجدول اﻷسبوعي

اليوم
اﻷحد ١١-٩
اﻻثنين ١١-٩
الثﻼثاء ١١-٩
اﻷربعاء -٩
١١

المادة

ماجستير  /تاريخ إسﻼمي  /الفصل اﻷول
اسم اﻷستاذ

اليوم

المادة

اسم اﻻستاذ

اﻻحد ٣-١

طرائق تدريس

أ.د.محمد شﻼل

نصوص تاريخية
باللغة اﻻنكليزية
اﻻثنين  ١-٩تاريخ المغرب العربي
أ.م.د .غنية
تاريخ الدولة
ياسر
الفاطمية
اندلسي
الحياة اﻻجتماعية أ.م.د .عربية الثﻼثاء ١-١١
قاسم
خﻼل العصر
العباسي
حضارة العرب قبل أ.د .وسن اﻷربعاء  ١-١١منهج بحث تاريخي
سمين
اﻹسﻼم

أ.د .مثنى فليفل
أ.د .عبد الكريم
خيطان
أ.د .داود سلمان

الجدول اﻷسبوعي

اليوم

المادة

دكتوراه  /تاريخ إسﻼمي  /الفصل اﻷول
اسم اﻷستاذ

اليوم

أ.د .سعاد هادي اﻷحد١-١١

المادة

اسم اﻷستاذ

دراسات في تاريخ
اﻻستشراق
الحركة العلمية خﻼل
العصر البويهي

أ.د.محمود
أللهيبي
أ.د .نعمة شهاب

اﻷحد  ١١-٩دراسات في تاريخ
المغول واﻻيليخانيين
مناهج مؤرخين
اﻻثنين ١١-٩

اﻻثنين ١-١١

تاريخ المشرق
الثﻼثاء ١١-٩
اﻹسﻼمي
اﻷربعاء ١١-٩
دراسات في
اﻻقتصادي اﻹسﻼمي

اﻷربعاء  ٢-١٢نصوص تاريخية باللغة
اﻻنكليزية

أ.د .سهيلة
مزبان
أ.د .كاظم ستر الثﻼثاء ١-١١
أ.د .مقتدر
حمدان

الجدول اﻷسبوعي

ماجستير  /تاريخ قديم  /الفصل اﻷول

المادة

اسم اﻻستاذ

اليوم

المادة

اسم اﻷستاذ

اليوم

يوناني وروماني

أ.م.د.مهدية فيصل

اﻷحد ١١-٩

طرائق تدريس

د .هناء خضير

اﻷحد ١-١١

اللغة اﻻكدية

د .منذر

اﻻثنين ١١-٩

شرق ادنى قديم

الثﻼثاء ١١-٩

منهج بحث

اﻷربعاء ١١-٩

ــــــــــ

أ.د .غسان عبد اﻻثنين ١-١١
صالح
الثﻼثاء  ١-١١بابل حتى نهاية العصر
أ.م.د .علي
اﻻكدي
عطيه
اﻷربعاء ١-١١
ـــــــــــ
ــــــــ

أ.م.د مزهر
محسن
ـــــــــ

