
    

 

 

 

 

 مقرر القسم / رسول بدر كاظم                                                                       

 ( لقسم التاريخ الدراسة الصباحيةالمدمج يجدول المحاضرات االسبوعي) االلكترون

 (          2022-2021المرحلة الثانية  للعام الدراسي ) 

 رمز الصف االستاذ المادة الوقت اليوم

 qfxauwv م.م. فاطمة صبيح مهدي )ساعتان( تعليم ثانوي 10300-0330 السبت

 Tqv7udz م. اصيل ناظم كاظم )ساعتان( حاسبات 10330-12300

البالد العربية القديم  1315 - 12315
 )ساعة(

 Z2c6pkp م.م رسول بدر كاظم

الحضارة العربية في  10300-0330 االحد 
 االندلس)ساعتان(

 حضوري  حسن جاسم الخاقاني د0م0ا

حضارات العالم  10330-12300
 القديم)ساعتان(

 حضوري  وديان ياسين غريب  0م

البالد العربية الحديث  1345 -12315
 )ساعتان(

 حضوري ا.م.د. علي طالب عبيد

 

 االثنين

د احمد كاظم 0م0ا )ساعتان( اموي 0330-10300
 المعموري

Gsldz5w 

جغرافية الوطن  10330-12300
 )ساعتان(العربي

 khplaze م.د منارعباس برهي

 Del5q6x د عامر ناظم صالح 0م علم نفس نمو )ساعتان( 1345 -12315

 

 الثالثاء

 Gzw4qqa م.م. دنيا محمد حسن اللغة العربية )ساعتان( 0330-10300

عصر النهضة  10310-11340
 )ساعتان(

 A2whrfe .م.د. عذراء شاكر 

 F72sggj .م.م ورود علي عباس اللغة االنكليزية)ساعة(  1300 - 12300

 
 

 االربعاء

 2g7c5or ا.م.د. احمد عليوي صاحب  بحث )ساعتان(منهج  0330-10300

البالد العربية القديم  10330-12300
 )ساعتان(

 Z2c6pkp م رسول بدر كاظم 0م

 الخميس

 

Off  off Off Off  



 

 

 

 

 مقرر القسم / رسول بدر كاظم                                                                                

 جدول المحاضرات االسبوعي) االلكتروني المدمج( لقسم التاريخ الدراسة الصباحية 

 (2022-2021للعام الدراسي) الثالثة المرحلة 

 رمز الصف االستاذ المادة الوقت اليوم

د احمد كاظم 0م0ا )ساعتان(اهل البيت 10300 – 0330 السبت

 المعموري

Hmktaw3 

الحضارة  11300- 10310

 االسالمية)ساعة ( 

د احمد عليوي 0م0ا

 صاحب 

Cb4xhkq 

 Tw3ehvu م احمد لطيف 0م طرائق تدريس)ساعتان(  11310-12340

 التاريخ العباسي 10300 – 0330 االحد           
 )ساعتين(

 حضوري م. وديان ياسين غريب

تاريخ العراق  11340 –10310
 الحديث)ساعتان(

 حضوري عبيدد علي طالب 0م0ا

 

 االثنين

 حضوري م.م كرار طالب جواد  تحديث )ساعتان( 10300 – 0330

 حضوري م. وديان ياسين غريب  التاريخ العباسي )ساعة( 1315- 12315

 

 الثالثاء

 tjpmdbd م ورود علي عباس 0م اللغة االنكليزية)ساعة(  9330 – 0330

 F72wybv برهي . رواء عباسدم. اسيا )ساعتان( 11330- 10300

جغرافية الوطن  12300-1330
 )ساعتان(العراق

 Vl2nxv2 عباس برهي . مناردم.

 
 

 االربعاء

 االرشاد التربوي 10300 – 0330
 )ساعتان(

 Uce3z6k .م.م. احمد لطيف

 االسالمية  الحضارة 11340- 10310
 )ساعتان(

 Cb4xhkq ا.م.د. احمد عليوي صاحب

 

 الخميس

 Qs5lnx4 م.د. عذراء شاكر هادي اوربي الحديث)ساعتان( 10300 – 0330

 Ivrcsoq أ.م.د. حسن جاسم الخاقاني الفلسفة )ساعتان(  1330- 12300



 

 

 

 رسول بدر كاظم مقرر القسم /                                                                                         

         

 

 

 ( لقسم التاريخ الدراسة الصباحيةالمدمج  يااللكترونجدول المحاضرات االسبوعي) 

 (2021-2020للعام الدراسي) المرحلة الرابعة  

 رمز الصف االستاذ المادة الوقت اليوم

 

 

 السبت 

 5iqlsfb م كرار طالب جواد 0م تاريخ االمريكيتين 10300 – 0330

 He6lfdq م فاطمة صبيح 0م قياس و تقويم  11345 -10315

العراق المعاصر  9330- 0330 االحد 
 )ساعة(

 حضوري  عبيد السلطانيعلي طالب 

مشاهدة و التطبيق  10300-11330
 )ساعتان(

 حضوري م فاطمة صبيح 0م

دويالت  1330- 12330
 )ساعتاناسالمية

 حضوري .م.د. احمد عليوي صاحب

 

 االثنين

العالم   10300 - 0330 
 المعاصر)ساعتان( 

 حضوري د عذراء شاكر 0م    

 العراق المعاصر 11345- 10315
 )ساعتان(

    .م.د علي طالب عبيدا   
 السلطاني

 حضوري

العالم  1300 -12300
 المعاصر)ساعة(

 حضوري .م.د عذراء شاكر    

 

 الثالثاء

البالد العربية   10300 – 0330
المعاصرة      

 )ساعتان(

 Kfrdmz6 م.م رواء عباس برهي

اللغة االنكليزية  10330-11330
 )ساعة (

 wnpbffm م ورود علي عباس 0م

 
 

 االربعاء

بحث التخرج)   10300 - 0330
 ساعتان(

  

البالد العربية  11300-12330
 المعاصرة )ساعة (

 Kfrdmz6 د رواء عباس برهي0م

 off off off Off الخميس



 

 

 

 

 

 

 

 


