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 اليوم 
 

 الساعة 
 األولىالمرحلة 
 

 النثروبولوجيا            جتماع        الخدمة الجتماعية  ال            

 الفصل األول   -  المرحلة الثانية
 

 الجتماع                 الخدمة الجتماعية            النثروبولوجيا        

 
 

 األحد 

مدخل الخدمة   8,30
 الجتماعية/ د. ميادة   

أ.م.     Eمفاهيم لغة 

 ماجدة  

مدخل علم الجتماع  

 د. نبراس   /

ثقافة و شخصية /   خدمة فرد /     حمزة   بحث / د.  مناهج 
   شيماء م.م.ا

مدخل الخدمة   9,30
 الجتماعية/ د. ميادة   

أ.م.     Eمفاهيم لغة 

 ماجدة 

مدخل علم الجتماع  

 د. نبراس  /
ثقافة و شخصية /   فراغ  د. حمزة    /بحث  مناهج

   شيماء م.م.

مدخل علم الجتماع / د.   10,30
 نبراس

مدخل   
النثروبولوجيا / د.  

 ذكرى  

مدخل الخدمة  
الجتماعية/ د.  

 ميادة   

م.  أ.  /علم الجتماع التربوي 
 روين ب

مناهج البحث   حمزة  بحث / د. مناهج
 النثروبولوجي / د. حسين  

مدخل علم الجتماع / د.   11,30
 نبراس

مدخل   
النثروبولوجيا / د.  

 ذكرى

مدخل الخدمة  
الجتماعية/ د.  

 ميادة   

مناهج البحث   حمزة  بحث / د. مناهج  علم الجتماع التربوي  
 النثروبولوجي / د. حسين 

12,30       

 
 

 الثنين 

مدخل في النثروبولوجيا   8,30
 د. ذكرى   /

مدخل علم الجتماع /  
 د. نبراس 

    Eمفاهيم لغة 
 أ.م. ماجدة 

ايكولوجيا اجتماعية / م.م.   / د. سالم  مجتمع عراقي  / د. سالم   مجتمع عراقي 
 زينب 

مدخل في النثروبولوجيا   9,30
 د. ذكرى /

مدخل علم الجتماع /  
 د. نبراس 

    Eمفاهيم لغة 
 أ.م. ماجدة 

 انثرو طبيعية / د. آمال    / د. سالم  مجتمع عراقي  / د. سالم  مجتمع عراقي 

أ.م.     Eمفاهيم لغة  10,30
 ماجدة 

مدخل الخدمة  
 الجتماعية/ د. ميادة   

/ د.    علم الجتماع الريفي  
 ماجد  

م.م.  ثقافة و شخصية /  
 شيماء 

أ.م.     Eمفاهيم لغة  11,30
 ماجدة 

مدخل الخدمة  
 الجتماعية/ د. ميادة   

/ د.   علم الجتماع الريفي  
 ماجد  

E     م. م فاضل  

12,30      E   م.م. فاضل / 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جـــامـــعـــة بغـــداد 

 كليـة اآلداب 

    قسم علم االجتماع            

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 العدد:       
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 الثالثاء

مدخل في  حاسوب / د. لمياء حاسوب / د. لمياء   8,30
النثروبولوجيا / د.  

 ذكرى

د.    / علم الجتماع الريفي 
 ماجد 

تشريعات اجتماعية / د.  
 فراس 

مناهج البحث  
 النثروبولوجي / د. حسين 

مدخل في  فراغ فلسفة / د. دعاء   9,30
النثروبولوجيا / د.  

 ذكرى

تشريعات اجتماعية / د.   
 فراس

ايكولوجيا اجتماعية / م.م.  
 زينب

أسس تربية / د.   فلسفة / د. دعاء  10,30
 زينب 

علم النفس الجتماعي / د.   E حاسوب / د. لمياء
 محمد غازي  

ايكولوجيا اجتماعية / م.م.  
 زينب

علم النفس الجتماعي / د.   علم الجتماع التربوي   عولمة / د. سحر  أسس تربية / د.   11,30
 محمد غازي 

 

    عولمة / د. سحر    12,30

 
 

 الربعاء 

 / م.م. فاضل E خدمة فرد / د. وسن    مجتمع عراقي     8,30

 انثرو اجتماعية / د. هالل  خدمة فرد / د. وسن   مناهج  بحث / د.  فلسفة / د. دعاء  عولمة / د. سحر  علم النفس / م.م. ايمان   9,30

 انثرو اجتماعية / د. هالل    فلسفة / د. دعاء  عولمة / د. سحر  علم النفس / م.م. ايمان  10,30

علم النفس / م.م.    11,30
 ايمان 

  مناهج بحث /    

علم النفس / م.م.    12,30
 ايمان 

تشريعات اجتماعية / د.    
 فراس 

 

 
 

 الخميس 

 حاسوب د. لمياء   حاسوب   حاسوب / د. لمياء     عولمة / د. سحر   8,30

 انثرو طبيعية / د. آمال   م.م. فاضل    E   فلسفة / د. دعاء  عولمة / د. سحر  9,30

علم النفس / م.م.   فلسفة / د. دعاء   10,30
 ايمان 

E   .علم النفس الجتماعي / د
 محمد غازي 

 انثرو طبيعية  

علم النفس / م.م.     11,30
 ايمان 

علم النفس الجتماعي / د.  
 محمد  

    فرد خدمة 
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 ساعات  في قسم علم النفس + منصب اداري   4مالحظة :  دكتور محمد غازي 

 ساعة في قسم الفلسفة  + تفرغ جزئي للدراسات العليا الدكتوراه   4م.م. شيماء       

 

 

 

 

علم النفس الجتماعي / د.      12,30
 محمد  
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 2020التاريخ     /    /

 

 
 
 اليوم 

 
 الساعة 

 المرحلة الثالثة 
 

 الجتماع           الخدمة الجتماعية         النثروبولوجيا        

 المرحلة الرابعة 
 

 الجتماع               الخدمة الجتماعية         النثروبولوجيا     

 
 
 األحد 

  /األجتماعي حصاءألإ 8,30
 د.أحالم 

ميادين الخدمة  
 الجتماعية / د. وسن  

E      / اجتماع ديني 
 د. احمد  

م.م.  / و التنمية تخطيط ا
 ايمان  

 النثروبولوجيا السياسية  
 ماجد  د. 

ميادين الخدمة   فراغ 9,30
 الجتماعية / د. وسن 

اإلحصاء الوصفي / د.  
 أحالم  

 اجتماع ديني /  
 د. احمد 

م  /و التنمية  تخطيط ال
 ايمان  م..

 النثروبولوجيا السياسية  
   د.

علم اجتماع العائلة /   10,30
 د. فراس  

  /األجتماعي حصاءألإ
 د.أحالم 

اإلحصاء الوصفي / د.  
 أحالم 

تنظيم / د.  علم اجتماع ال
 افتخار  

اتجاهات نظرية في الخدمة  
 الجتماعية / د. ثناء  

 انثرو دينية /د.احمد 

علم اجتماع العائلة /   11,30
 د. فراس 

د.  تنظيم مجتمع /  
 افتخار  

انثرو تربوية / أ.م.  
 بروين 

تنظيم / د.  علم اجتماع ال
 افتخار

اتجاهات نظرية في الخدمة  
 الجتماعية / د. ثناء 

 انثرو دينية /د.احمد 

     تنظيم مجتمع /   12,30

 
 

 الثنين 

  /الجتماعي  إحصاء 8,30
 د.أحالم 

     Eلغة  انثرو اتصال / د. ماجد   خالد  تصميم بحث / د. 
 د. ثائر  رعاية فئات خاصة / 

 

ر  انثروبولوجيا التغي
 ذكرى  د. الجتماعي / 

  /الجتماعي  إحصاء 9,30
 د.أحالم 

ير  انثروبولوجيا التغ رعاية فئات خاصة /     Eلغة  انثرو اتصال / د. ماجد  خالد  تصميم بحث / د. 
 الجتماعي / 

 تصميم بحث /   10,30
 خالد  د. 

و التنمية  تخطيط ال    Eلغة   إحصاء /د.أحالم 
 أ.م.ماجدة /

     Eلغة 

 تصميم بحث /   11,30
 خالد د. 

د.  /   انثرو حضرية  إحصاء/ د.أحالم 
 هالل 

و التنمية  تخطيط ال
 أ.م.ماجدة /

     Eلغة 

وصفي و احصاء  تنظيم مجتمع /   12,30
 تقنيات بحث / د. أحالم 

   

 
 

الفكر الجتماعي / د.   8,30
 فريدة  

أ.م.  انثرو تربوية /  / د. ثائر  علم األجرام 
 بروين 

  نظرياتمدخل ال
 د.ثناء/الجتماعية  

د.   /تخطيط المجتمع المحلي  
 زينب 

 انثرو اقتصادية /  
 د. حمزة  
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 فكر اجتماعي /   9,30 الثالثاء
 فريدة  د. 

  نظرياتمدخل ال انثرو تربوية /   / د. ثائر  علم األجرام 
 د.ثناء/الجتماعية  

 انثرو اقتصادية /   تخطيط المجتمع المحلي 
 د. حمزة   

10,30 E       ميادين الخدمة
 الجتماعية / د. وسن 

سياسي /  علم الجتماع ال فراغ 
 د. سحر  

  /النثروبولوجيا الطبية   
 د. عبد الواحد  

انثروبولوجيا حضرية    Eلغة   علم اجتماع العائلة   11,30
 د. هالل    /

سياسي /  علم الجتماع ال
 د. سحر 

 سياسة اجتماعية /  
 وسن  د. 

 النثروبولوجيا الطبية 

انثروبولوجيا حضرية    Eلغة  الفكر الجتماعي   12,30
 د.  /

 
 

 سياسة اجتماعية /  
 . وسن د

ير  انثروبولوجيا التغ
 د. ذكرى     الجتماعي / 

 
 

 الربعاء 

علم اجتماع المرأة /   8,30
 د. زينب  

  انثروبولوجيا قرابية /   فراغ
علم اجتماع التصال / د.  

 رسول 

الخدمة الجتماعية الدولية /  
 م.م. زينب  

   Eلغة 

 خدمة طبية /    Eلغة  9,30
 د. افراح

انثروبولوجيا قرابية/  
 د. هالل  

   Eلغة  الخدمة الجتماعية الدولية  علم اجتماع التصال  

علم السكان /   10,30
 أ.م.بروين  

 انثروبولوجيا تنموية /   خالد  تصميم بحث / د. 
 م.م. ايمان  

علم الجتماع الديني / د.  
 احمد 

صحة عقلية / د. محمد  
 غازي 

مدارس انثروبولجية / د.  
 حسين  

 

انثروبولوجيا تنموية /   خدمة بيئية / م.م. زينب  علم السكان   11,30
 م.م. ايمان  

/ د.   مدارس انثروبولجية صحة عقلية /   
 حسين  

 تصميم بحث /   12,30
 خالد د. 

انثروبولوجيا ثقافية /   خدمة بيئية / م.م. زينب 
 م.م. شيماء  

 ادارة مؤسسات/د. افراح  
 
 

 

 
 

 الخميس 

علم الجرام / د.   8,30
 رسول  

 خدمة طبية / 
 د. افراح 

 

 انثروبولوجيا ثقافية /  
 م.م. شيماء  

  . د. نبيل  بحث تخرج  د.نبيل  بحث تخرج نظري 
 

 انثروبولجيةمدارس 
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علم الجرام / د.   9,30
 رسول 

 خدمة طبية / 
 د. افراح 

 

انثروبولوجيا ثقافية /  
 م.م. شيماء  

 سياسة اجتماعية /   علم اجتماع التصال . 
 وسن د. 

د.  بحث تخرج نظري 
 نبيل 

 افراح ادارة مؤسسات/د.  علم الجتماع السياسي   انثرو تنموية   فراغ علم السكان   10,30

 م.م. زينب   / بيئية خدمة  علم اجتماع المرأة   11,30
 

انثروبولوجيا حضرية 
/ 

 ادارة مؤسسات/د. افراح  

    Eلغة   علم اجتماع المرأة   12,30


