
 

 2021-2020جدول الفصل الدراسي االول للدراسات االولية لقسم االثار للعام الدراسي      

 المرحلة االولى  المرحلة الثانية   المرحلة الثالثة   المرحلة الرابعة 

رع المسماري ف  فرع القديم  فرع اإلسالمي  فرع المسماري  فرع القديم  فرع اإلسالمي   اليوم  الساعة  شعبة  أ شعبة ب  شعبة  أ شعبة ب  

 اسم المادة  التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي  اسم المادة   التدريسي 

 د. سعد   
نصوص 
 انكليزية 

  
ست 
 شيماء

 منهج بحث
ست 
 شيماء

 منهج بحث
ست 
 شيماء

 منهج بحث
 د.سلوى 

 اللغة االنكليزية 
 د.سلوى 

 8:30 حقوق انسان  ست امنة حقوق انسان  ست امنة اللغة االنكليزية 

 االحد  

 د. سعد   
نصوص 
 انكليزية 

  
ست 
 شيماء

 منهج بحث
ست 
 شيماء

 منهج بحث
ست 
 شيماء

 منهج بحث
 د.سلوى 

 اللغة االنكليزية 
 د.سلوى 

 حقوق انسان  ست امنة حقوق انسان  ست امنة اللغة االنكليزية 
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 د. عادل   طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب د. فائز
آثار العراق  
 والجزيرة 

 اثار الشرق  د. أوسام 
استاذ 
 قصي

     فنون اسالمية د. صالح فنون اسالمية د. صالح لغات جزرية
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 د. عادل   طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب د. فائز
آثار العراق  
 والجزيرة 

 اثار الشرق  د. أوسام 
استاذ 
 قصي

     فنون اسالمية د. صالح فنون اسالمية د. صالح لغات جزرية
:3011  

 د. عادل   طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب د. فائز طرق تنقيب د. فائز
آثار العراق  
 والجزيرة 

 اثار الشرق  د. أوسام 
استاذ 
 قصي

         لغات جزرية
:3012  

ر د. حيد   د. وفاء  تاريخ اسالمي  د. ورقاء  تاريخ اسالمي  د. ورقاء  رسم هندسي  د. فؤاد  رسم هندسي  د. فؤاد  رسم هندسي  د. فؤاد  قواعد أكدية  د. باسمة  فخار قديم د. قصي فنون اسالمية 
مدخل الى علم  

 االثار 
 د. وفاء 

مدخل الى علم  
 االثار 

8:30 

 االثنين 

ر د. حيد   د. وفاء  تاريخ اسالمي  د. ورقاء  تاريخ اسالمي  د. ورقاء  رسم هندسي  د. فؤاد  رسم هندسي  د. فؤاد  رسم هندسي  د. فؤاد  قواعد أكدية  د. باسمة  فخار قديم د. قصي فنون اسالمية 
مدخل الى علم  

 االثار 
 د. وفاء 

مدخل الى علم  
 االثار 
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ر د. حيد   د. عشتار  عمارة اسالمية  د. فاروق  عمارة اسالمية  د. فاروق  رسم هندسي  د. فؤاد  رسم هندسي  د. فؤاد  رسم هندسي  د. فؤاد  خط وإستنساخ  د. باسمة  لغات قديمة ست هدى  عمارة مصر  
تاريخ العراق حتى  

 نهاية االلف الثالث 
 د. عشتار 

تاريخ العراق حتى  

االلف الثالث نهاية   
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ر د. حيد   خط وإستنساخ  د. باسمة  لغات قديمة ست هدى  عمارة مصر  
استاذ 
 قصي

 د. شيماء   نصوص انكليزية 
نصوص أكدية 

 )اقتصادية(
 د. عشتار  عمارة اسالمية  د. فاروق  عمارة اسالمية  د. فاروق 

تاريخ العراق حتى  

 نهاية االلف الثالث 
 د. عشتار 

تاريخ العراق حتى  

االلف الثالث نهاية   

:3011  

ر د. حيد   قواعد أكدية  د. باسمة  لغات قديمة ست هدى  عمارة مصر  
استاذ 
 قصي

 د. شيماء   نصوص انكليزية 
نصوص أكدية 

 )اقتصادية(
 د. عشتار  عمارة اسالمية  د. فاروق  عمارة اسالمية  د. فاروق 

تاريخ العراق حتى  

 نهاية االلف الثالث 
 د. عشتار 

تاريخ العراق حتى  

 نهاية االلف الثالث 

:3012  

 د. رفاه 
فخار وخزف 

 اسالمي
 د. وفاء  نصوص انكليزية  د.سلوى    اللغة السومرية  د. سجى  

تاريخ وحضارة 
 العراق

 8:30 حاسبات  أستاذ عالء  حاسبات  أستاذ عالء  اللغة السومرية  د. أنمار اللغة السومرية  د. أنمار

 الثالثاء

 د. رفاه 
فخار وخزف 

 اسالمي
 د. وفاء  نصوص انكليزية  د.سلوى    اللغة السومرية  د. سجى  

تاريخ وحضارة 
 العراق

 حاسبات  أستاذ عالء  حاسبات  أستاذ عالء  اللغة السومرية  د. أنمار اللغة السومرية  د. أنمار
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 د. رفاه 
اثار المغرب 

 واالندلس
 د. وفاء  الخط العربي  د. حيدر اللغة السومرية  د. سجى آثار اليونان  د. جمعة

قواعد اللغة 
 السومرية 

 اللغة العربية  د. غانم  اللغة العربية  د. غانم  اللغة السومرية  د. أنمار اللغة السومرية  د. أنمار  
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 د. رفاه 
اثار المغرب 

 واالندلس
 نصوص أكدية د. شيماء آثار اليونان  د. جمعة

 الخط العربي  . حيدر
 د. وفاء 

قواعد اللغة 
 السومرية 

قواعد اللغة  د. سجى 
 السومرية 

 اللغة العربية  د. غانم  اللغة العربية  د. غانم  حاسبات  أستاذ عالء  حاسبات  أستاذ عالء 
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 د. رفاه 
اثار المغرب 

 واالندلس
 نصوص أكدية د. شيماء  

 الخط العربي  . حيدر
 د. وفاء 

قواعد اللغة 
 السومرية 

قواعد اللغة  د.سجى
 السومرية 
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 د. أوسام   آثار الشرق  د. أوسام   تخطيط مدن  د. فاروق 
تاريخ الشرق  

 االدنى 
 اصول حضارة  ست هدى  اصول حضارة  ست هدى  - - آثار االحتالل د. عادل   فنون زخرفية  د. رفاه 

 د.سلوى 
 اللغة االنكليزية 

 د.سلوى 
 8:30 اللغة االنكليزية 

 االربعاء 

 د. أوسام   آثار الشرق  د. أوسام   تخطيط مدن  د. فاروق 
تاريخ الشرق  

 االدنى 
 د. سعد  آثار االحتالل د. عادل   فنون زخرفية  د. رفاه 

قواعد أكدية  
 )الجملة االسمية( 

 اصول حضارة  ست هدى  اصول حضارة  ست هدى 
 د.سلوى 

 اللغة االنكليزية 
 د.سلوى 

االنكليزية اللغة   
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 د. أوسام   آثار الشرق  د. أوسام   نصوص انكليزية  د. شيماء
تاريخ الشرق  

 االدنى 
 د. سعد  آثار االحتالل د. عادل   عمارة الشرق  د. حيدر

قواعد أكدية  
 )الجملة االسمية( 

 عمارة قديمة  د.فائز عمارة قديمة  د.فائز
مدخل الى اللغة   د. عشتار  

 السومرية 
مدخل الى اللغة   د. عشتار  

 السومرية 
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 د. سعد  آثار الخليج د. جمعة نصوص انكليزية  د. شيماء
نصوص 
 انكليزية 

 د. قصي عمارة الشرق  د. حيدر
عصور قبل 

 التاريح
 د. سعد 

قواعد أكدية  
 )الجملة االسمية( 

 عمارة قديمة  د.فائز عمارة قديمة  د.فائز
مدخل الى اللغة   د. عشتار  

 السومرية 
مدخل الى اللغة   د. عشتار  

 السومرية 
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 د. سعد  آثار الخليج د. جمعة  
نصوص 
 انكليزية 

 د. قصي عمارة الشرق  د. حيدر
عصور قبل 

 التاريح
 عمارة قديمة  د.فائز عمارة قديمة  د.فائز - -

مدخل الى اللغة   د. عشتار  
 السومرية 

مدخل الى اللغة   د. عشتار  
 السومرية 

:3012  

 8:30  فنون قديمة د. عادل    فنون قديمة د. عادل       نصوص انكليزية  د. أنمار صيانة وترميم  د. جمعة صيانة وترميم  د. جمعة      

 الخميس 

309:   فنون قديمة د. عادل    فنون قديمة د. عادل       نصوص انكليزية  د. أنمار صيانة وترميم  د. جمعة صيانة وترميم  د. جمعة        

 د. سجى           
قواعد اللغة 
 السومرية 

 العمارة االسالمية د. صالح علم جيولوجيا  د. آن  علم جيولوجيا  د. آن 
 د. صالح

 العمارة االسالمية
:3010  

3011: العمارة االسالمية د. صالح العمارة االسالمية د. صالح علم جيولوجيا  د. آن  علم جيولوجيا  د. آن               

                    :3012  


