
 التارٌخ لقسم/   الحضوري/  الٌومً الدروس جدول

 
 الوقت

 
 المرحلة

 
 الٌوم

03:1 – 2030 :30 021:30  :30 00 12:30 11:30 – 10:30 03:1 – 013:1 03:1 – 03:1 
 
 

 االولى أ

 

 

الربعاء
ا

 

تارٌخ اوربا فً العصور  
 الوسطى

 د. منتهى صبري

تارٌخ عصر الرسالة 
 والخالفة الراشدة

 علًد.نزار 

تارٌخ عصر الرسالة 
 والخالفة الراشدة

 د.نزار علً

 تارٌخ العراق القدٌم
 د. سهٌلة مرعً

 تارٌخ العراق القدٌم
 د. سهٌلة مرعً

تارٌخ اوربا فً العصور 
 الوسطى

 د. منتهى صبري

 تارٌخ العراق القدٌم 
 د. علٌاء صادق

 تارٌخ العراق القدٌم
 د. علٌاء صادق

تارٌخ عصر الرسالة 
 والخالفة الراشدة

 د.نزار علً

تارٌخ عصر الرسالة 
 والخالفة الراشدة

 د.نزار علً

 
 االولى ب

تارٌخ البالد العربٌة    
 الحدٌث

 ا.م. حٌدر عبد الواحد

 حضارات العالم القدٌم
 م.م. افهام غالب

تارٌخ الحضارة العربٌة 
 فً االندلس

 د. عصام كاطع

 
 أ الثانٌة

 

العربٌة تارٌخ البالد   
 الحدٌث

 ا.م. حٌدر عبد الواحد

تارٌخ الحضارة العربٌة  
 فً االندلس

 د. بثٌنة عادل 

 حضارات العالم القدٌم
 م.م. افهام غالب

 
 ب الثانٌة
 

 تارٌخ العراق الحدٌث  
 م.م احمد عبدالحسٌن

تارٌخ اوربا فً القرن 
 التاسع عشر

 د. عبد الحكٌم مهدي

تارٌخ الدولة العربٌة فً 
 العصر العباسً

 م. اخالص مرتضى

تارٌخ الدولة العربٌة فً 
 العصر العباسً

 م. اخالص مرتضى

 
 أ الثالثة
 

تارٌخ الدولة العربٌة فً   
 العصر العباسً

 م. اخالص مرتضى

تارٌخ الدولة العربٌة فً 
 العصر العباسً

 م. اخالص مرتضى

 تارٌخ العراق الحدٌث
 م.م احمد عبدالحسٌن

فً القرن تارٌخ اوربا 
 التاسع عشر

 د. عبد الحكٌم مهدي

 
 ب الثالثة
 

الدوٌالت واالمارات  
 االسالمٌة

 د. علً صدام 

 العراق المعاصرتارٌخ 
 د. كوثر غضبان

 العراق المعاصرتارٌخ 
 د. كوثر غضبان

 تارٌخ العالم المعاصر
 د. عباس هادي

 تارٌخ العالم المعاصر
 د. عباس هادي

 الرابعة أ

واالمارات الدوٌالت 
 االسالمٌة

 د. علً صدام 

 
 

 تارٌخ العالم المعاصر 
 د. عباس هادي 

 تارٌخ العالم المعاصر 
 د. عباس هادي 

 العراق المعاصرتارٌخ 
 د. كوثر غضبان

 العراق المعاصرتارٌخ 
 د. كوثر غضبان

 الرابعة ب



 

 
 الوقت

 
 المرحلة

 
 الٌوم

03:1 – 2030  0:30 – 02:30 02:30 – 00:30 00:30 – 10:30 03:1 – 013:1  03:1 – 03:1  
 
 

 االولى أ

 

 

س
خمٌ

 ال

تارٌخ عصر الرسالة   
 والخالفة الراشدة

 د.نزار علً

 تارٌخ العراق القدٌم
 د. سهٌلة مرعً

تارٌخ اوربا فً العصور 
 الوسطى

 د. منتهى صبري

تارٌخ اوربا فً العصور 
 الوسطى

 د. منتهى صبري

تارٌخ اوربا فً العصور   
 الوسطى

 د. منتهى صبري

تارٌخ اوربا فً العصور 
 الوسطى

 د. منتهى صبري

 تارٌخ العراق القدٌم
 د. علٌاء صادق

تارٌخ عصر الرسالة 
 والخالفة الراشدة

 د.نزار علً

 
 االولى ب

تارٌخ البالد العربٌة    
 الحدٌث

 ا.م. حٌدر عبدالواحد

تارٌخ الحضارة العربٌة 
 فً االندلس

 د. عصام كاطع

 حضارات العالم القدٌم 
 م.م. افهام غالب

 
أ الثانٌة  

 

تارٌخ البالد العربٌة   
 الحدٌث

 ا.م. حٌدرعبد الواحد

 حضارات العالم القدٌم  
 م.م. افهام غالب

تارٌخ الحضارة العربٌة فً 
 االندلس

 د. بثٌنة عادل

 
ب الثانٌة  
 

 تارٌخ العراق الحدٌث   
 م.م احمد عبدالحسٌن

تارٌخ اوربا فً القرن 
 التاسع عشر 

 د. عبد الحكٌم مهدي

تارٌخ الدولة العربٌة فً 
 العصر العباسً

 م. اخالص مرتضى

 
أ الثالثة  

 

 تارٌخ العراق الحدٌث  
 م.م احمد عبدالحسٌن

تارٌخ الدولة العربٌة فً  
 العصر العباسً

 م. اخالص مرتضى

تارٌخ اوربا فً القرن 
 التاسع عشر 

الحكٌم مهديد. عبد   

 
ب الثالثة  
 

 
 

العراق المعاصرتارٌخ    
 د. كوثر غضبان

 تارٌخ العالم المعاصر
 د. عباس هادي

 التربٌة العملٌة
 د. هناء عبد النبً 

الدوٌالت واالمارات 
 االسالمٌة

 د. علً صدام 

 الرابعة أ

 
 
 
 

 تارٌخ العالم المعاصر 
 د. عباس هادي

العراق المعاصرتارٌخ   
غضباند. كوثر   

الدوٌالت واالمارات 
 االسالمٌة

 د. علً صدام 

 التربٌة العملٌة
 د. هناء عبد النبً 

 الرابعة ب

 


