
 األول والثاني ينفصلال 0202-0202جدول الدراسات العليا األسبوعي لقسم االثار 

 الدكتوراه القديم / الفصل االول                    األول                                           الماجستير القديم/ الفصل 

 االستاذ المادة الساعة اليوم االستاذ المادة الساعة اليوم

 د.باسمة اللغة االكدية 22,02 -0,02 االحد د. مي نصوص انكليزية 20,02-22,02 االحد
 د.سعد تاريخ سياسي 20,02-22,02 د.باسمة اللغة االكدية 22,02-20,02

 د.سجى اللغة السومرية 22,02 -0,02 االثنين د.اوسام فنون قديمة 22,02 -0,02 االثنين
 د. عمار نصوص انكليزية 20,02-22,02 د.سجى اللغة السومرية 22,02-20,02

 د.قصي فنون وعمارة قديمة 22,02 -0,02 الثالثاء د.فيحاء تاريخ سياسي 22,02 -0,02 الثالثاء
 د.ليث حلقة دراسية 20,02-22,02 د.فائز حلقة دراسية 22,02 -0,02

 الدكتوراه اإلسالمي / الفصل االول                               األول                                الماجستير اإلسالمي/ الفصل 

 االستاذ المادة الساعة اليوم االستاذ المادة الساعة اليوم

 د.رفاه عمارة اسالمية 22,02 -0,02 االحد د. مي نصوص انكليزية 22,02 -0,02 االحد

 د.حيدر فنون زخرفية 20,02-22,02 د.حيدر فنون زخرفية 22,02-20,02
 د.ناهض مسكوكات 22,02 -0,02 االثنين د.رفاه تخطيط مدن 22,02 -0,02 االثنين

 د.عمار نصوص انكليزية 20,02-22,02 د.ناهض خط عربي 22,02-20,02
 د.فاروق  تخطيط مدن 22,02 -0,02 الثالثاء صالحد. حلقة دراسية 22,02 -0,02 الثالثاء

 صالحد. حلقة دراسية 20,02-22,02 د.فاروق  عمارة اسالمية 22,02-20,02



 األول والثاني ينالفصل 0202-0202جدول الدراسات العليا األسبوعي لقسم االثار                             

 ثانيالدكتوراه القديم / الفصل ال                                                           ثانيالماجستير القديم/ الفصل ال

 االستاذ المادة الساعة اليوم االستاذ المادة الساعة اليوم

 د.باسمة اللغة االكدية 22,02 -0,02 االحد د. مي نصوص انكليزية 22,02 -0,02 االحد
 د.سعد تاريخ سياسي 20,02-22,02 د.باسمة اللغة االكدية 22,02-20,02

 د.سجى اللغة السومرية 22,02 -0,02 االثنين د.اوسام حلقة دراسية 22,02 -0,02 االثنين
 د. عمار نصوص انكليزية 20,02-22,02 د.سجى اللغة السومرية 22,02-20,02

 د.قصي فنون وعمارة قديمة 22,02 -0,02 الثالثاء د.فيحاء تاريخ سياسي 22,02 -0,02 الثالثاء
 د.ليث حلقة دراسية 20,02-22,02 د.فائز عمارة قديمة 22,02 -0,02

 نيالماجستير اإلسالمي/ الفصل الثاني                                                              الدكتوراه اإلسالمي / الفصل الثا

 االستاذ المادة الساعة اليوم االستاذ المادة الساعة اليوم
 د.حيدر فنون زخرفية 22,02 -0,02 االحد د. مي نصوص انكليزية 22,02 -0,02 االحد

 د.رفاه عمارة اسالمية 20,02-22,02 د.حيدر فنون زخرفية 22,02-20,02
 د.ناهض خط عربي 22,02 -0,02 االثنين د.رفاه تخطيط مدن 22,02 -0,02 االثنين

 د.عمار نصوص انكليزية 20,02-22,02 د.ناهض مسكوكات 22,02-20,02
 د.فاروق  تخطيط مدن 22,02 -0,02 الثالثاء صالح د. حلقة دراسية 22,02 -0,02 الثالثاء

 صالح د. حلقة دراسية 20,02-22,02 د.فاروق  عمارة اسالمية 22,02-20,02



 


