
 1029-1028للعام الدراسي  جدول الدراسات األولية
 قسم اآلثار

 
 ) ب ( األول ) أ ( األول  
 األستاذ  األستاذ اسم المادة الساعة األيام
 أستاذ فاضل اللغة االنكليزية د.صالح عمارة اسالمية 83,0 األحد

 أستاذ فاضل اللغة االنكليزية د.صالح عمارة اسالمية 93,0
  د.صالح عمارة اسالمية أستاذ فاضل اللغة االنكليزية 203,0

 د.صالح عمارة اسالمية أستاذ فاضل اللغة االنكليزية 223,0
 د.صالح عمارة اسالمية د.صالح عمارة اسالمية 213,0

      
 ست زينب اللغة العربية د.سليمة رياضة 83,0 األثنين

 ست زينب اللغة العربية د.ليث اللغة السومرية 93,0
 د.وصال رياضة د.ليث اللغة السومرية 203,0
 د,ليث اللغة السومرية ست زينب اللغة العربية 223,0
 د,ليث اللغة السومرية ست زينب اللغة العربية 213,0

      
 د.عشتار تاريخ العراق القديم ست رقية حقوق االنسان 83,0 الثالثاء

 د.عشتار العراق القديم تاريخ ست رقية حقوق االنسان 93,0
 ست رقية حقوق االنسان استاذ عالء حاسبات 203,0
 ست رقية حقوق االنسان   223,0
213,0     

      
   د.عشتار تاريخ العراق القديم 83,0 األربعاء

 د.ليث اللغة السومرية د.عشتار تاريخ العراق القديم 93,0
 د. عادل فنون قديمة   203,0
   د.ليث اللغة السومرية 223,0
 استاذ عالء حاسبات د. عادل فنون قديمة 213,0

      
 د.عشتار تاريخ العراق القديم د. عادل فنون قديمة 83,0 الخميس

   د. عادل فنون قديمة 93,0
 د. عادل فنون قديمة د.عشتار تاريخ العراق القديم 203,0
 د. عادل فنون قديمة   223,0
213,0     

 



8102-8102جدول الدراسات األولية للعام الدراسي   
 قسم اآلثار

 

 الثالث اسالمي الثالث قديم  

 األستاذ  األستاذ اسم المادة الساعة األيام

 د. جمعة مساحة ورسم هندسي د. جمعة مساحة ورسم هندسي 23,1 األحد

 جمعةد.  مساحة ورسم هندسي د. جمعة مساحة ورسم هندسي 93,0
 د.حيدر عمارة المشرق  ست شيماء صالح منهج بحث 203,0
   ست شيماء صالح منهج بحث 223,0
 د. جمعة مساحة ورسم هندسي   213,0

      
 د. رفاه فنون زخرفية استاذ قصي نصوص انكليزية 83,0 األثنين

 د. رفاه فنون زخرفية استاذ قصي نصوص انكليزية 93,0
 استاذ قصي نصوص انكليزية  ست هدى قديمةلغات  203,0
 استاذ قصي نصوص انكليزية  ست هدى لغات قديمة 223,0
 د.ناهض خط ومسكوكات   213,0

      
 د.ناهض خط ومسكوكات د. عادل اثار ااالحتالل    83,0 الثالثاء

 د.ناهض خط ومسكوكات د.جمعة مساحة ورسم هندسي 93,0
االعراق والجزيرةاثار    203,0  د. عادل 
 د. عادل اثار االعراق والجزيرة د.قصي عصور قبل التاريخ 223,0
 د. رفاه فنون زخرفية د.قصي عصور قبل التاريخ 213,0

      
   د. عادل اثار ااالحتالل 83,0 األربعاء

 د.حيدر عمارة المشرق  د. عادل اثار ااالحتالل 93,0
 د.حيدر عمارة المشرق  هدىست  لغات قديمة 203,0
 د.فيحاء صيانة وترميم د.فيحاء صيانة وترميم 223,0
 د.فيحاء صيانة وترميم د.فيحاء صيانة وترميم 213,0

      
 ست شيماء صالح منهج بحث د.اوسام اثار الشرق  83,0 الخميس

 ست شيماء صالح منهج بحث د.اوسام اثار الشرق  93,0
   د.اوسام اثار الشرق  203,0
223,0     
 د. عادل اثار االعراق والجزيرة   213,0

 
 



 
 1029-1028جدول الدراسات األولية للعام الدراسي 

 قسم اآلثار
 

 الرابع المسماري  الثالث المسماري   
 األستاذ  األستاذ اسم المادة الساعة األيام
   د. سعد قواعد اكدية 83,0 األحد

 د. شيماء ناصر نصوص اكدية سعدد.  قواعد اكدية 93,0
 د. شيماء ناصر نصوص اكدية ست شيماء صالح منهج بحث 203,0
   ست شيماء صالح منهج بحث 223,0
 د. سجى اللغة السومرية   213,0

      
 د.باسمة قواعد اكدية د. جمعة مساحة ورسم هندسي 83,0 األثنين

 د.باسمة اكديةقواعد  د. جمعة مساحة ورسم هندسي 93,0
 د.باسمة خط واستنساخ   203,0
 د.باسمة خط واستنساخ   223,0
 د.باسمة قواعد اكدية استاذ قصي لغات جزرية 213,0

      
 د. سجى اللغة السومرية د. جمعة مساحة ورسم هندسي 83,0 الثالثاء

 د. سجى اللغة السومرية   93,0
 د.سعد نصوص انكليزية د. سجى اللغة السومرية 203,0
 د.سعد نصوص انكليزية د. سجى اللغة السومرية 223,0
 د.اوسام تاريخ الشرق االدنى د. سجى اللغة السومرية 213,0

      
 د. نوالة طرق تنقيب د.قصي تاريخ وحضارة العراق 83,0 األربعاء

 د.نوالة طرق تنقيب د.قصي تاريخ وحضارة العراق 93,0
 د. نوالة طرق تنقيب د. سعد قواعد اكدية 203,0
 د.اوسام تاريخ الشرق االدنى استاذ قصي لغات جزرية 223,0
 د.اوسام تاريخ الشرق االدنى استاذ قصي لغات جزرية 213,0

      
   د. انمار نصوص انكليزية 83,0 الخميس

   د. انمار نصوص انكليزية 93,0
   ناصرد. شيماء  نصوص اكدية  203,0
   د. شيماء ناصر نصوص اكدية  223,0
213,0     



 
 1029-1028جدول الدراسات األولية للعام الدراسي                                

 قسم اآلثار
 

 الرابع االسالمي الرابع قديم  
 األستاذ  األستاذ اسم المادة الساعة األيام
 د.فاروق  تخطيط مدن ست شيماء صالح اثار الخليج 83,0 األحد

 د.فاروق  تخطيط مدن ست شيماء صالح اثار الخليج 93,0
   د. فيحاء اثار اليونان 203,0
 د. حيدر فنون زخرفية د. فيحاء اثار اليونان 223,0
 د. حيدر فنون زخرفية د.وفاء لغات قديمة 213,0

      
   د.سعد نصوص انكليزية 83,0 األثنين

 د. رفاه عمارة مصر د.سعد انكليزيةنصوص  93,0
 د. رفاه اثار المغرب واالندلس د. وفاء لغات قديمة  203,0
طرق تنقيب  د. وفاء لغات قديمة  223,0  د. فائز 
طرق تنقيب    213,0  د. فائز 

      
صرشيماء نا د. نصوص انكليزية  د.قصي فخار قديم 83,0 الثالثاء  

صرشيماء ناد.  نصوص انكليزية  د.قصي فخار قديم 93,0  

 د. ناهض فخار وخزف اسالمي د. فائز طرق تنقيب 203,0
 د. ناهض فخار وخزف اسالمي د. فائز طرق تنقيب 223,0
 د.فاروق  تخطيط مدن د. اوسام اثار الشرق  213,0

      
 د. رفاه اثار المغرب واالندلس   83,0 األربعاء

 د. رفاه واالندلساثار المغرب    93,0
 د.فائز طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب 203,0
 د. رفاه عمارة مصر د. اوسام اثار الشرق  223,0
 د. رفاه عمارة مصر د. اوسام اثار الشرق  213,0

      
     83,0 الخميس

93,0     
203,0     
223,0     
213,0     



 
 1029-1028جدول الدراسات األولية للعام الدراسي                                 

 قسم اآلثار
 

 الثاني )ب( الثاني ) أ (  
 األستاذ اسم المادة األستاذ اسم المادة الساعة األيام
 د.وفاء اصول الحضارة د. ورقاء تاريخ اسالمي 83,0 األحد

الحضارة اصول د. ورقاء تاريخ اسالمي 93,0  د.وفاء 
 د. ورقاء تاريخ اسالمي د. فاروق  عمارة اسالمية 203,0
 د. ورقاء تاريخ اسالمي د. فاروق  عمارة اسالمية 223,0
 د.ورقاء تاريخ اسالمي د. ورقاء تاريخ اسالمي 213,0

      
 د. حيدر فنون زخرفية ست هدى اصول الحضارة 83,0 األثنين

 د. حيدر فنون زخرفية هدى ست اصول الحضارة 93,0
 د.فاروق  عمارة اسالمية د.فاروق  عمارة اسالمية 203,0
 د.فاروق  عمارة اسالمية د. أن علم الجيولوجيا 223,0
 د.فاروق  عمارة اسالمية د. أن علم الجيولوجيا 213,0

      
 د. انمار اللغة السومرية   83,0 الثالثاء

 انمارد.  اللغة السومرية   93,0
 د. أن علم الجيولوجيا د. انمار اللغة السومرية 203,0
 د. أن علم الجيولوجيا د. انمار اللغة السومرية 223,0
 استاذ عالء حاسبات    213,0

      
   د. حيدر فنون زخرفية 83,0 األربعاء

 د. انمار اللغة السومرية د. حيدر فنون زخرفية 93,0
   عالء أستاذ حاسبات 203,0
 أستاذ فاضل نصوص انكليزي  أستاذ فاضل نصوص انكليزي  223,0
 أستاذ فاضل نصوص انكليزي  أستاذ فاضل نصوص انكليزي  213,0

      
 د.فيحاء فنون قديمة   83,0 الخميس

 د.فيحاء فنون قديمة د. فيحاء فنون قديمة 93,0
 د.فيحاء فنون قديمة د. انمار اللغة السومرية 203,0
   د. فيحاء فنون قديمة 223,0
   د. فيحاء فنون قديمة 213,0



 


