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  عشتارد.                 
تاريخ العراق حتى 

 نهاية االلف الثالث
  د.جمعة

العراق  عمارة
 القديم 

٣٠:٨  

 االحد 

  عشتارد.                 
مدخل الى اللغة 

  االكدية
  د.جمعة

لعراق ا عمارة
 القديم 

٣٠:٩  

  د.جمعة                
العراق  عمارة

 القديم 
  عشتارد. 

مدخل الى اللغة 
  االكدية

٣٠:١٠  

  د.جمعة                
العراق  عمارة

 القديم 
  عشتارد. 

تاريخ العراق حتى 

 نهاية االلف الثالث
٣٠:١١  

  عشتارد.                   
تاريخ العراق حتى 

 نهاية االلف الثالث
٣٠:١٢  

 د. رفاه
اثار المغرب 

 واالندلس
هدى د.  د. شيماء اثار الشرق د. أوسام عمارة الشرق د. حيدر اللغة السومرية  د. سجى لغات قديمة 

نصوص أكدية 
 )اقتصادية(

٣٠:٨     عمارة اسالمية د. فاروق فنون اسالمية د. صالح  

 االثنين

 د. رفاه
اثار المغرب 

 واالندلس
هدى د.  د. عادل  اللغة السومرية  د. سجى لغات قديمة 

آثار العراق 
 والجزيرة 

 م.م. سمر
قواعد اللغة 

  االكدية
 د. شيماء

نصوص أكدية 
 )اقتصادية(

٣٠:٩      االكديةاللغة  د. أنمار فنون اسالمية د. صالح  

 د. عادل  نصوص أكدية د. شيماء فخار قديم د. قصي عمارة مصر د. حيدر
آثار العراق 
 والجزيرة 

سمرم.م.   
قواعد اللغة 

  االكدية
 د. سعد

قواعد أكدية 
 )الجملة االسمية(

٣٠:١٠      االكديةاللغة  د. أنمار عمارة اسالمية د. فاروق  

 نصوص أكدية د. شيماء فخار قديم د. قصي تخطيط مدن د. فاروق
د. زين 
 العابدين

االحتاللآثار  د. عادل  خط ومسكوكات  د. سجى 
قواعد اللغة 
 السومرية 

٣٠:١١     فنون اسالمية د. صالح  االكديةاللغة  د. أنمار  

 قواعد أكدية د. باسمة  آثار الشرق د. أوسام  تخطيط مدن د. فاروق
د. زين 
 العابدين

ثار االحتاللآ د. عادل  خط ومسكوكات  د. سجى 
قواعد اللغة 
 السومرية 

٣٠:١٢     فنون اسالمية د. صالح  االكديةاللغة  د. أنمار  

                    ٣٠:٨  

 الثالثاء

                    ٣٠:٩  

                    ٣٠:١٠  

                    ٣٠:١١  

                    ٣٠:١٢  

  عشتارد.   االكديةاللغة  د. أنمار عمارة اسالمية د. فاروق            
مدخل الى اللغة 

  االكدية
٣٠:٨ العمارة االسالمية د. صالح  

 االربعاء

فائزد.  عمارة اسالمية د. فاروق             قديمة  عمارة    عشتارد.  
مدخل الى اللغة 

  االكدية
٣٠:٩ العمارة االسالمية د. صالح  

فائزد.   االكديةاللغة  د. أنمار             قديمة  عمارة    عشتارد.  العمارة االسالمية د. صالح 
مدخل الى اللغة 

  االكدية
٣٠:١٠  

فائزد.              قديمة  عمارة    عشتارد.  العمارة االسالمية د. صالح عمارة اسالمية د. فاروق 
مدخل الى اللغة 

  االكدية
٣٠:١١  

فائزد.              قديمة  عمارة    عشتارد.  عمارة اسالمية د. فاروق 
تاريخ العراق حتى 

الثالثنهاية االلف   
  ٣٠:١٢  

هدى د. عمارة مصر د. حيدر  د. قصي فنون زخرفية د. رفاه قواعد أكدية د. باسمة  لغات قديمة 
عصور قبل 

 التاريح
 د. سعد

قواعد أكدية 
 )الجملة االسمية(

        ٣٠:٨  

 الخميس

فاهد. ر قواعد أكدية د. باسمة  آثار الشرق د. أوسام  عمارة مصر د. حيدر  د. قصي فنون زخرفية 
عصور قبل 

 التاريح
 د. سعد

قواعد أكدية 
 )الجملة االسمية(

        ٣٠:٩  

 د. رفاه
اثار المغرب 

 واالندلس
 د. وفاء آثار االحتالل  د. عادل عمارة الشرق د. حيدر اللغة السومرية  د. سجى آثار الشرق د. أوسام 

تاريخ وحضارة 
 العراق

        ٣٠:١٠  

د. زين 
 العابدين

فخار وخزف 
 اسالمي

أوسامد.  عمارة الشرق د. حيدر خط واستنساخ د. باسمة  آثار الخليج  د.جمعة  د. وفاء اثار الشرق 
تاريخ وحضارة 

 العراق
        ٣٠:١١  

د. زين 
 العابدين

فخار وخزف 
 اسالمي

 د. عادل  خط واستنساخ د. باسمة  آثار الخليج  د.جمعة
آثار العراق 
 والجزيرة 

 د. سجى اثار الشرق د. أوسام
قواعد اللغة 
 السومرية 

        ٣٠:١٢  


