
 

 د. رياض عبداهلل امحدأ.                                                                                                                                                                
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                                                                                                                                                                                4  / 9  /2222 

 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 الولاالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   اصالهي الدكتوراٍ – التاريخجداول الدراصاث العليا  لقضن  ) 

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 ْاشى طائة يذًضأ.ص. انضكرٕعاِ 11-9 انذٛاج االجرًاػٛح فٙ انؼظغ االيٕ٘

 لثؾ فاعٔق طانخأ.ص. انضكرٕعاِ 1-11 َظٕص ذاعٚشٛح تانهغح االَكهٛؼٚح

 االشٍُٛ

 سانض يذًٕص ػثض هللاأ.ص. انضكرٕعاِ 11-9 ذذمٛك َظٕص

1517-1250ذاعٚز انضٔنح انًًهٕكٛح   ػضَاٌ يذًض ػثض انغُٙأ.ص. انضكرٕعاِ 11-1 

 أ.ص.دـٍ شؼثاٌ انضكرٕعاِ 3-1 انهغح االَكهٛؼٚح

 انصالشاء

 يصُٗ ػثاؽ ػٕاصأ.ص. انضكرٕعاِ 11-9 اؿرشغاق

 يجًٕػح يٍ االؿاذظج انضكرٕعاِ 1-11 ياصج ذشظظٛح

 

 مالحظة  

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 
 االولالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   اصالهي اجضترامل – التاريخجداول الدراصاث العليا  لقضن  ) 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 

ْـ132/ 41االجرًاػٛح ٔااللرظاصٚح فٙ انضٔنح انؼغتٛح االؿاليٛح االٔضاع   ض٘ ؿانى ػثضهللا أ.ص.ػ انًاجـرٛغ 9-11 

 ص. سانض دًٕ دـاَٙأ. انًاجـرٛغ 1-11 ػغب لثم االؿاليٙ

 االشٍُٛ

 

 يؤٚض يٕؿٗ ادًضص. و.أ. انًاجـرٛغ 11-9 َظٕص ذاعٚشٛح تانهغح االَكهٛؼٚح

 اَرظاع َظٛف شاكغا.و.ص.  انًاجـرٛغ 1-11 انثذس انراعٚشٙ يُٓج

 ص. يذًٕص ػثاؽ انًاجـرٛغ 3-1 انهغح االَكهٛؼٚح

 انصالشاء

 ػثض انـالو جًؼح يذًض .ص.أ انًاجـرٛغ 11-9  ذاعٚز انذغٔب انظهٛثٛح

 

 أ.ص. يذًض اتغاْٛى ػثض  انًاجـرٛغ 1 -11 ذضٍٔٚ انـٛغج انُثٕٚح

 يجًٕػح يٍ االؿاذظج انًاجـرٛغ 2-1 ؿًُغ 
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 
 االولالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   حديث الدكتوراٍ – التاريخلدراصاث العليا  لقضن  )  جداول ا

 اؿراط انًاصج حانماػ انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 . فغاؽ طانخ سضغأ.ص انضكرٕعاِ 11-9 َظٕص ذاعٚشٛح تانهغح االَكهٛؼٚح

فٙ انؼٓض انًهكٙذاعٚز انؼغاق   . ؿايٙ طانخ يذًضأ.ص انضكرٕعاِ 11-1 

 االشٍُٛ

 ادًض دـٍٛ ػثضص.و.أ. انضكرٕعاِ 11-9 صعاؿاخ فٙ ذاعٚز اؿٛا ٔافغٚمٛا انذضٚس

 يجًٕػح يٍ االؿاذظج انضكرٕعاِ 1-11 ياصج ذشظظٛح

 أ.ص.دـٍ شؼثاٌ انضكرٕعاِ 3-1 انهغح االَكهٛؼٚح

 انصالشاء

 يذًض ٕٚؿف اتغاْٛى.ص.أ انضكرٕعاِ 11-9 ذاعٚز انفكغ االٔعتٙ

اعٚز انضٔنح انؼصًاَٛحذ  ٕٚؿف ػثض انكغٚى طّأ.ص. انضكرٕعاِ 11-1 

 يجًٕػح اؿاذظج انضكرٕعاِ 2-1 ؿًُغ ٔيكرثاخ   

  
 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 االولالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   اجضتر حديثامل – التاريخلدراصاث العليا  لقضن  ) جداول ا

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج ٕوانٛ

 االدض

 ا.ص. طّ سهف يذًض انًاجـرٛغ 11-9 ذاعٚز انٕطٍ انؼغتٙ فٙ انؼٓض انؼصًاَٙ

ذاعٚز انؼغاق االجرًاػٙ ٔااللرظاص٘ 

1968-1921انًؼاطغ   

 ا.ص. اَؾ ػثض انشانك ػاٚض انًاجـرٛغ 11-1

 

 االشٍُٛ

 ا.ص. شايغ ػؼاو دًض انًاجـرٛغ 11-9 يُٓج انثذس انراعٚشٙ

 غفاع جثاع جاؿىا.ص.  غنًاجـرٛا 1-11 اؿرؼًاع ٔدغكاخ ذذغع

 ص. يذًٕص ػثاؽ انًاجـرٛغ 3-1 انهغح االَكهٛؼٚح

 انصالشاء

 داعز ػثض انغدًٍ نطٛفا.ص.  انًاجـرٛغ 11-9 ذاعٚز أعتا فٙ ػظغ انُٓضح

االَكهٛؼٚح حَظٕص ذاعٚشٛح تانهغ  فغاؽ طانخ سضغأ.ص.  انًاجـرٛغ 11-1 
  

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 

 

 الثاًيالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   الدكتوراٍ - اللغت العابيت / فاع اللغت جداول الدراصاث العليا  لقضن  )   

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج  انٕٛو

 االدض

 ا.ص. َافغ ػهٕاٌ تٓهٕل تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 لغاءاخ فٙ كراب ؿٛثّٕٚ

 ا.ص. ادًض سضٛغ يذًض تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ طٕذٛح

 ا.ص. ػثض انغػاق فٛاع تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-1 انؼهح انُذٕٚح

 االشٍُٛ

 ا.ص. ؿٓٛهح طّ يذًض تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 اشغ انمغاءاخ فٙ انضعؽ انهغٕ٘

 ا.ص. سٕنح يذًٕص فٛظم تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ طغفٛح دضٚصح

 ا.و.ص. َجٕٖ ٚاؿٍٛ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-1 انهغح االَجهٛؼٚح

 انصالشاء

 ا.ص يذًض ٚاؽ سضغ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 صعاؿاخ صالنٛح

 ا.ص. لاؿى سهٛم اتغاْٛى تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 َظغٚح انشطاب

  تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-3 

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 الثاًيالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   اجضترامل -اللغت العابيت / فاع اللغت لدراصاث العليا  لقضن  )  جداول ا

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 ا.ص. دـٍ ػهٙ طّ  تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 صعاؿاخ َذٕٚح دضٚصح

 ادًض ا.و.ص. اًٍٚ ػثضهللا تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ طٕذٛح

 ا.ص. َاظى طٚاب ادًض تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-1 يظاصع نغٕٚح ٔلغآَٛح

 االشٍُٛ

 ا.ص. دثٛة ادًض ػهٙ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 يضاعؽ انُذٕ ٔذٛـٛغِ

 ا.و.ص. يظٕٓع يذًٕص ػثاؽ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ طغفٛح

 ا.و.ص. َجٕٖ ٚاؿٍٛ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-1 انهغح االَجهٛؼٚح

 انصالشاء

 ا.ص. دـٍٛ َٕع٘ يذًٕص تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 يؼاجى نغٕٚح

 ا.ص. ػثض انكغٚى ػثض أدًض تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 يؼاَٙ انُذٕ

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 الثاًيالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   الدكتوراٍ - اللغت العابيت / فاع األدب جداول الدراصاث العليا  لقضن  )  

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 دـٍٛ ػهٕٛ٘ا.ص. ػثض انْٕاب  تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 َظغٚح انُظى ٔانرؼثٛغ انمغآَٙ

 ا.ص. جًؼح دـٍٛ ٕٚؿف تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ يشغلٛح اَضنـٛح

 ا.ص. دـٍ سهف اؿًاػٛم تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-1 اصب انؼظٕع انًرأسغج

 االشٍُٛ

 ا.ص. أؿًاء طاتغ جاؿى تُاٚح انهغح انؼغتٛح 12-9 فٌُٕ َصغٚح لضًٚح

 ا.ص. َغجؾ سهف اؿؼض انؼغتٛحتُاٚح انهغح  3-12 َظغٚح األصب

 ا.و.ص. َجٕٖ ٚاؿٍٛ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-12 انهغح اإلَكهٛؼٚح

 انصالشاء
 ا.ص. إتغاْٛى يظطفٗ دًض تُاٚح انهغح انؼغتٛح 12-9 ػهى انجًال

   ا.ص. َجالء ػثض انذـٍٛ ػهٕٛ٘ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-12 يشكالخ أصتٛح

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 
 الثاًيالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   اجضترامل -اللغت العابيت / فاع االدب جداول الدراصاث العليا  لقضن  )  

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 ا.ص. ػثض انْٕاب دـٍٛ ػهٕٛ٘ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 صعاؿاخ تالغٛح

 ا. ص. يغٚى يذًض جاؿى تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ َمضٚح لضًٚح

 ا.ص. يٛصى ػهٙ ػثاص تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3-1 ذذهٛم انُض

 االشٍُٛ

 سضغ ا.ص. غُاو يذًض تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 صعاؿاخ أصتٛح دضٚصح

 ا.ص. يؼْغ طانخ دـٍٛ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 صعاؿاخ اٚماػٛح

 ا.و.ص. َجٕٖ ٚاؿٍٛ تُاٚح انهغح انؼغتٛح 3 -1 انهغح االَجهٛؼٚح

 انصالشاء

 ا.و.ص. تشاع ؿؼض٘ اؿًاػٛم تُاٚح انهغح انؼغتٛح 11-9 يُٓج انثذس ٔاالؿرالل

 ػثضانهطٛف جضٔعا.ص. ؿؼض  تُاٚح انهغح انؼغتٛح 1-11 َظغٚاخ َمضٚح
 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 االولالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   الدكتوراٍ -اجلغاافيت جداول الدراصاث العليا  لقضن  )  

 اؿراط انًاصج انطهثح انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

 ص. طضٚك يشرغن انضكرٕعاِ 12-9 سغائظ يرمضيح

  يشرغن انضكرٕعاِ 2-12 َظٕص اَكهٛؼٚح

 ص. ياشم اسرٛاع٘ تشغ٘ انضكرٕعاِ 5-2 ػعاػٛح

 ص. طضٚك اسرٛاع٘ تشغ٘ انضكرٕعاِ Gis   2-5ذغيٛؼ

 االشٍُٛ

 ص. َؼًاٌ يشرغن انضكرٕعاِ 12-9 فهـفح

 ص. َجى اسرٛاع٘ تشغ٘ انضكرٕعاِ 3-12 ؿكاٌ 

 ص. يذًض سهٛم اسرٛاع٘ طثٛؼٙ انضكرٕعاِ 3-12 جًٕٛع

 انصالشاء

 ص. َظٛف اسرٛاع٘ تشغ٘ انضكرٕعاِ 12-9 ؿٛاؿٛح 

  اسرٛاع٘ طثٛؼٙ انضكرٕعاِ 12-9 يُار

 ص. صنٙ اسرٛاع٘ طثٛؼٙ انضكرٕعاِ 3-12 يٕاعص 

 ص. عٚاع اسرٛاع٘ تشغ٘ انضكرٕعاِ 3-12 يضٌ

 ص. ػهٙ اسرٛاع٘ طثٛؼٙ انضكرٕعاِ 3-12 ذظذغ 

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 

 الكورس االول 2223-2222( للعام الدراصي   املاجضتر -اجلغاافيت جداول الدراصاث العليا  لقضن  )  

 اؿراط انًاصج انطهثح انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض

  اختياري الماجستير 11-9 مدن 

 د. علي اختياري الماجستير 11-9 تصحر

 ص. طثاح اختياري الماجستير 1-11 نقل 

 ص. يذًض ػطٛح اختياري الماجستير 1-11 مناخ

 ص. ػثضانغػاق اختياري الماجستير 3-1 مشكالت سكان 

 ص. يذًض سهٛم اختياري الماجستير 3-1 جيمور

 ص. ياشم اختياري الماجستير 5-3 زراعية 

 ص. طضٚك اختياري الماجستير Gis 3-5تطبيقات 

 االشٍُٛ

 ص. عٚاع مشترك الماجستير 12-9 فكر جغرافي

E 12-2 مشترك الماجستير  

 ص. طضٚك مشترك الماجستير 4 -2 خرائط تحليلية

 انصالشاء

  مشترك الماجستير 12-9 منهج بحث 

 ص. َظٛف اختياري الماجستير 2-12 سياسية 

 ص. صنٙ اختياري الماجستير 2-12 موارد

    اختياري الماجستير 4-2 صناعية
 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 
 

 االولالكورس  2223-2222( للعام الدراصي   اجضتر امل –رتبيت الفٌيتالالدراصاث العليا  لقضن  )   ولجد

 اؿراط انًاصج انماػح انـاػح انًاصج انٕٛو

 االدض
 أ.م.د جالل مزهر محمد تُاٚح انرـجٛم 11-9 طرائق تدريس حديثة

 أ.م.د ايام طاهر -أ.م.د عامر سالم عبيد –أ. زياد حلو  تُاٚح انرـجٛم 1-11 حلقة نقاشية )سمنار(

 االشٍُٛ

 أ.م.د عامر سالم عبيد تُاٚح انرـجٛم 11-9 مناهج التربية الفنية

 أ.م.د ايمان عبد الستار تُاٚح انرـجٛم 1-11 مناهج البحث العلمي

 أ.م.د نبراس وفاء بدري انًغؿى 3-1 استوديو رسم

 انصالشاء
 م.د مزاحم خضير حسين تُاٚح انرـجٛم 11-9 المسرح الصفي

 أ.م.د دنيا طاهر حميد تُاٚح انرـجٛم 1-11 اللغة االنكليزية

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 

 

 رس االولالكو 2023-2022( للعام الدراصي   علن الٌفش الرتبوي   –املاجضتر والدكتوراٍ  –العلوم الرتبويت والٌفضيتجدول الدراصاث العليا  لقضن  )  
 انضكرٕعاج / ػهى انُفؾ انرغتٕ٘ انًاجـرٛغ / ػهى انُفؾ انرغتٕ٘

 اؿى انرضعٚـٙ انًاصجاؿى  انـاػح انٕٛو اؿى انرضعٚـٙ اؿى انًاصج انـاػح انٕٛو

 االدض

 طثاع ا.و.ص دـاو يذًٕص ػهى انُفؾ انرغتٕ٘ 12 _ 9

 االدض

 ؿغٖ اؿؼضا.و.ص  االجرًاػٙ ػهى انُفؾ 11 _ 9

 1_11 دًٛض لظٙا.و.ص  ػهى انُفؾ انًُٕ 3_ 12

َظٕص تانهغح 

 ا.و.ص َجٕٖ ٚاؿٍٛ اإلَكهٛؼٚح

 االشٍُٛ

 ا.ص ًَٛغ اتغاْٛى ػهى انُفؾ انًضعؿٙ 3_1 ػٛضاٌ ػطٛحو.ص.  طغائك انرضعٚؾ 11 _ 9

 اؿؼضا.و.ص ؿغٖ  ذؼهٛى انرفكٛغ 1_11

 االشٍُٛ

9 _ 12 

صعاؿاخ يرمضيح فٙ 

 ا.و.ص سانض ادًض انششظٛح

 ص ٔفاء كُؼاٌا. ػهى انُفؾ انًؼغفٙ 3_ 12 .ص ًَٛغ إتغاْٛىا. يُٓج انثذس انرغتٕ٘ 3_1

 انصالشاء

 

9 _ 12 

َظٕص انهغح 

 ا.و.ص صَٛا طاْغ اإلَكهٛؼٚح

 انصالشاء

 أاٌ كاظىا.ص  ػهى انُفؾ انرغتٕ٘ 12 _ 9

 ا.ص طثاح يغشٕص اإلدظاء انرغتٕ٘ 3_ 12 ا.و.ص ػايغ يٓض٘ انمٛاؽ ٔانرمٕٚى 3_ 12

      

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 الكورس االول 2023-2022( للعام الدراصي  طاائف التدريش –املاجضتر والدكتوراٍ  –العلوم الرتبويت والٌفضيتجدول الدراصاث العليا  لقضن  )  

 انضكرٕعاِ / طغائك انرضعٚؾ انؼايح انًاجـرٛغ / طغائك انرضعٚؾ انؼايح

 اؿى انرضعٚـٙ اؿى انًاصج انـاػح انٕٛو اؿى انرضعٚـٙ اؿى انًاصج انـاػح انٕٛو

 ا.ص لظٙ يذًض اذجاْاخ دضٚصح فٙ انرضعٚؾ 12 _ 9 االدض طاعق ْاشىص   ا. فهـفح انرغتٛح 11 _ 9 االدض

 

 .ص فالح طانخا انًُاْج انضعاؿٛحتُاء  1_11

 

 أاٌ كاظى ا.ص ػهى انُفؾ انًضعؿٙ 3_ 12

 

 ا.ص َضال يؼادى انؼًهٛح انرؼهًٛٛحذمٕٚى  12 _ 9 االشٍُٛ .ص. َضال يؼادىا اسرثاعاخ ذذظٛهٛح 3_1

 ا.ص. لظٙ يذًض يُٓج انثذس انرغتٕ٘ 12 _ 9 االشٍُٛ

 

 ا.و.ص َجٕٖ ٚاؿٍٛ انهغح اإلَكهٛؼٚح 3_ 12

 

 ا.ص فالح طانخ صعاؿاخ يرمضيح فٙ انًُاْج 11 _ 9 انصالشاء عػض سهفا.و.ص  ؿٛكٕنٕجٛح انرؼهى انظفٙ 3_ 12

 .و.ص نٛهٗ سانضا اإلدظاء انرغتٕ٘ 12 _ 9 انصالشاء

 

 ا.ص طاعق ْاشى فهـفح انًُٓج 1_11

 

 ا.و.ص صَٛا طاْغ َظٕص انهغح اإلَكهٛؼٚح 3_ 12

 

 ا.ص عائض إصعٚؾ إدظاء ذغتٕ٘ 3_-1

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 الكورس االول 2023-2022( للعام الدراصي راملاجضت –علوم القااىجدول الدراصاث العليا  لقضن  )  
 

 أيام االسبوع
 

 الوقت 
 إلى -من

 
 المادة الدراسية

 

 اسم التدريسي
 

 المقب العممي 

 
 
 األحد

 
0099-00099  

 
 
00099-0099 

 
 

0099-0099   

 عقيدة  
 

 مصطمح الحديث   
 

 االنكميزي  

 د. سعد فتح اهلل    
 

   محمود حسين د. 
 

 د . نغم قدوري     

 استاذ  
 

 استاذ 
  

 أستاذ 
 

 

 االثنين

 

0099-00099 
 
 
00099-0099  

 فقو البيوع 
 

 األعجاز  

 د. عقيل عبدالمجيد   
 

 د. أحمد مناف  

 استاذ مساعد 
 

 استاذ 

 
 الثالثاء

 

0099-00099  
 
 
00099-0099  

 مقاصد الشريعة 
 

 أصول الفقو 

     جسام محمدد. 
 

 د. محمد محمود 

 استاذ  
 

 استاذ 
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 
 الكورس االول 2023-2022( للعام الدراصي الدكتوراٍ / الفقت واصولَ –علوم القااىالدراصاث العليا  لقضن  )   جدول

 

أٚاو 

 االؿثٕع

 

 انٕلد 

 إنٗ -يٍ

 
 انًاصج انضعاؿٛح

 

 اؿى انرضعٚـٙ

 

 انهمة انؼهًٙ 

 

 األدض

 
9:00-12:00  

 
 
12:00-3:00 

 فمّ انثٕٛع 

 

 

 اطٕل انفمّ 

 

    

 ص. طالل سهف  

   

 ص. يذًض يذًٕص        

 

 

 أؿراط         

 

 أؿراط 

 

 

 االشٍُٛ

 
9:00-12:00 

 
 
12:00-3:00  

 َظغٚاخ فمٓٛح

 

 اؿاَٛض ٔػهم 

 ص. فٓض شالف   

 

 ص. سانض دًاصِ 

 اؿراط  

 

أؿراط    

 

 انصالشاء

 
9:00-12:00  

 
 
12:00-3:00  

 يماطض انشغٚؼح 

 

 االَكهٛؼ٘ 

 ص. جـاو يذًض    

 

 ص . َغى لضٔع٘   

 اؿراط يـاػض  

 

 اؿراط 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 بطاقة اللقاح جلب  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

 الكورس االول 2023-2022( للعام الدراصي اصول الدييالدكتوراٍ /  –علوم القااىجدول الدراصاث العليا  لقضن  )  

  أيام 
 االسبوع

 
 الوقت

 إلى -من

 
 المادة الدراسية

 

 
 اسم التدريسي

 
 المقب العممي 

 
 
 األحد

 
0099-00099  

 
00099-0099  

 نقد الحديث 
 

  مشكل القران

 عدي جاسم  د. 
 
 منافد. احمد 

 استاذ
 

   استاذ
 
 

 االثنين

 
0099-00099  

 
00099-0099  

 الحديث مصطمح
 

 العقيدة 

   محمود حسين  د. 
 

   سعد فتح اهلل  د. 

  استاذ
 

   استاذ
 
 

 الثالثاء

 
0099-00099  

 
00099-0099  

 وجوه االعجاز 
   

  االنكميزي

 عثمان فوزي   د. 
 

 أحمد محمد   د.  

   استاذ
 

   استاذ

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 
 الكورس االول 2223-2222( للعام الدراصي هاجضتر + دكتوراٍ علن اللغت وطاائق التدريش  اللغت االًكليزيتجداول الدراصاث العليا  لقضن  )  

M.A. Linguistics Ph.D. Linguistics 

Sunday 
9-12 Semantics Asst. Prof. Dr. M.Barjes 

Sunday 
9-11 

Issues in Contemporary 

English Grammar 
Prof. Dr.  M. Badea 

12-2 General Linguistics Asst. Prof. Dr. Abid 11-1 Phonetics and Phonology Prof. Dr. Hasan 

Monday 
9-12 Syntax Prof. Dr.  M. Badea 

Monday 
9-11 Cognitive Linguistics Asst. Prof. Dr. Isra' 

12-2 Research Methodology Prof. Dr. Hasan 11-1 Semantics Asst. Prof. Dr. M.Barjes 

Tuesday 
9-11 Phonetics Asst. Prof. Dr. Hadeel 

Tuesday 
9-11 Schools of Linguistics Asst. Prof. Dr. Abid 

11-1 Methodology Asst. Prof. Dr. Najwa 11-1 - - 

M.A. Methodology Ph.D. Methodology 

Sunday 
9-12 Syllabus Design  Asst. Prof. Dr. Manal 

Sunday 
9-12 

New Trends in 

Methodology 
Prof. Dr. Amra 

12-2 Assessment Prof. Dr. Nagham 12-2 Experimental Design  Asst. Prof. Dr. Amer 

Monday 
9-12 Methodology Asst. Prof. Dr. Dunia 

Monday 
9-12 

An Advanced course in Foreign 

Language Acquisition Prof. Dr. Nagham 

12-2 Educational Research  Dr. Batool 12-2 Curriculum Design Prof. Dr. Nahida 

Tuesday 
9-11 Applied Linguistics Prof. Dr. Istabraq 

Tuesday 
9-11 Psycholinguistics Asst. Prof. Dr. Manal 

11-1 Educational Statistics Prof. Dr. Raed 11-1 Applied Linguistics Prof. Dr. Istabraq 
 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -
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 عوادة كليت الرتبيت للعلوم االًضاًيت
 الكورس االول 2223-2222لدراصاث العليا للعام الدراصيارااث لاحمل جداول

 

  

 االولالكورس  2223-2222( للعام الدراصي هاجضتر االدب االًكليزي  اللغت االًكليزيتجداول الدراصاث العليا  لقضن  )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة 

 االلتزام بالمواعيد الخاصة بالمحاضرات -

 االلتزام بالزي الموحد -

 جلب بطاقة اللقاح  -

M.A. English Literature 

Sunday 

9-12 
18

th
 and 19

th
 Centuries 

English Novel 
 Prof. Shayma 

12-3 Traditional Criticism Asst. Prof. Dr. Awfa 

Monday 
9-12 

Romantic and 

Victorian Poetry 
Asst. Prof. Dr. Arwa 

12-3 Literary Research Asst. Prof. M. Naseef 

Tuesday 
9-12 Renaissance Drama  Prof. Dr. Lamya 

12-3 - - 


