
 جدول الدراسات العليا                   الفصل االول                                           جامعة بغداد

 (                     0202-0202العام الدراسي )                                                                                          كلية اآلداب

 المرحلة: طلبة الدكتوراه                                                           رئاسة قسم التاريخ/ الدراسات العليا

 

 0202-0202 للعام  جدول الدراسات العليا الفصل االول )دكتوراه( 

 

 

 أ.م.د. احمد ناطق إبراهيم                                                        

 مقرر الدراسات العليا                                                                         

  

 دكتوراه حديث ومعاصر دكتوراه  إسالمي  دكتوراه قديم  اليوم

 األحد
 

 تاريخ اليمن القديم
03.2 – 223.2 

 أ. د. جواد الموسوي
 

 والخانياتالمغول/ المركز 
03.2- 223.2 

 أ. د. عبد الرحمن فرطوس

 -2590دراسات في تاريخ مصر )
2592) 

03.2-223.2 
 أ. د. انعام مهدي علي

اساطير بالد الرافدين 
 القديمة دراسة تحليلية

223.2-23.2 
 أ.م. د. عامر حمزة

دراسات في مصادر الحروب الصليبية 
 الحروببالمعاصرة والقوى المشاركة 

223.2-203.2 
 أ. د. عباس عبد الستار

 التحديث في اليابان وكوريا
223.2-23.2 

 أ. د. محمود عبد الواحد القيسي

 االثنين
 

 لغة انكليزية 
03.2- 223.2 

 أ.م.د. عمار شامل

 لغة انكليزية
03.2- 223.2 

 أ.م.د. عمار شامل

 لغة انكليزية 
03.2- 223.2 

 أ.م.د. عمار شامل

 نصوص مسمارية 
223.2- 203.2 

 أ. د. منذر علي

 خطط المدن المقدسة في العراق
223.2- 23.2 

 أ. د. زكية حسن
 

الواقع الفكري في الدولة العثمانية 
 في اواخر القرن التاسع عشر

223.2-203.2  
 أ.م. د. نادية ياسين عبد

 الثالثاء
 
 

المدن االخمينية، دراسة 
 حضارية 

03.2- 223.2 
 أ. د. عادل شابث

التصوف والصوفية جذوره وبنيته حتى 
 هـ 5القرن 

03.2- 223.2 
 أ. م. د. االء حماد

اوضاع االكراد في تاريخ العراق 
 المعاصر

03.2-223.2 
 د. وسن سعيد عبود أ.

دراسات في تاريخ بالد 
 االناضول

223.2-203.2 
 أ.م. د. جمال السلماني

 تاريخ االندلس "اشكالية التحقيب"
223.2-203.2 

 م. د. نبراس فوزي أ.

 

دراسات في تاريخ الواليات 
 المتحدة حتى االستقالل

223.2-203.2 
 أ.م. د. كفاح احمد النجار



 جدول الدراسات العليا                   الفصل االول                                            جامعة بغداد

 (0202 -0202العام الدراسي )                                                                                         كلية اآلداب 

 المرحلة طلبة الماجستير                                                           رئاسة قسم التاريخ/الدراسات العليا

 

 (0202 -0202) للعام الدراسي (ماجستير)  االول فصلالول الدراسات العليا، دج

 حديث ومعاصر ماجستير إسالمي  ماجستير قديم ماجستير اليوم

 االحد
 

 دراسات في تاريخ مصر القديمة
03.2- 223.2 

 أ.م. د. جمال ندى صالح
 

 منهج البحث التاريخي
03.2- 223.2 

 أ.م. د. طه جميل 
 

االجتماعية واالقتصادية  التطورات
 في تاريخ العراق المعاصر

03.2-223.2 
 أ. م. د. اسماعيل الجابري

 الرومانية  -العالقات الفارسية
223.2- 23.2 

 عادل شابثد.  .أ
 

االهمية التاريخية للعواصم 
 العباسية

223.2-203.2 
 أ. د. انيسة دمحم جاسم

 (2592 -2521الخليج العربي )
223.2- 203.2 

 أ.م. د. جمانة دمحم راشد

 ثنيناال
 
 

 منهج البحث التاريخي
03.2- 223.2 

 د. جواد الموسوي .أ

نظام االراضي واحكامها في 
 الدولة االسالمية

03.2- 223.2 
 د. وفاء عدنان أ.

 النزعة العنصرية في الفكر السياسي
03.2- 223.2 

 ا.م. د. انس ابراهيم
 

 في العراق القديمالفكر السياسي 
223.2- 203.2 

 أ.م.د. عامر حمزة حسين 

اهل الذمة في صدر االسالم في 
 ضوء الدراسات االستشراقية

223.2- 23.2 
 أ. د. ليث شاكر

 منهج البحث التاريخي
223.2- 203.2 

 أ. د. محمود القيسي

 ثالثاءال
 

 انظمة الحكم في بالد اليونان 
223.2-203.2 

 أ. م. د. ميثم النوري

االسالمي في ممالك نظم التعليم 
 السودان الغربي واالوسط

03.2- 223.2 
 أ.م. د. نبراس فوزي

 (2091 -2991المسألة الشرقية )
0 - 223.2 

 احمد ناطق إبراهيمد. أ. م. 

 لغة انكليزية 
223.2- 203.2 

 م. عادل حسين

 لغة انكليزية 
223.2- 203.2 

 م. عادل حسين
 
 
 

 لغة انكليزية 
223.2- 203.2 

 عادل حسينم. 
 
 
  

   

                                          

 ا.م .د. احمد ناطق إبراهيم                                             

 مقرر الدراسات العليا                                       

 


