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 اليوم
 

 الساعة
 ثانية الالمرحلة 
 

 االنثروبولوجيا           جتماع        الخدمة االجتماعية اال            

  الفصل الثاني  -لثة  المرحلة الثا
 

 االجتماع                 الخدمة االجتماعية            االنثروبولوجيا         

 
 

 األحد

 مشكالت اجتماعية /   8,30
 حضوري  –د. سالم 

طرائق البحث  

د.   / االجتماعي 

 حضوري  حمزة 

ست   –ثقافات فرعية 

 حضوري  –شيماء 

 تقنيات بحث / د. خالد  
 حضوري  

 اصالح مجرمين / د. ثائر
 حضوري   

  –د. احمد  -انثرو بنيوية
 حضوري 

 مشكالت اجتماعية /   9,30
 حضوري –د. سالم 

طرائق البحث  

د.   / االجتماعي 

 حضوري  حمزة 

ست   –ثقافات فرعية 

 حضوري –شيماء 
 تقنيات بحث / د. خالد  

 حضوري 
 اصالح مجرمين / د. ثائر

 حضوري   
  –د. احمد  -انثرو بنيوية

 حضوري 

 طرائق البحث االجتماعي  10,30
 حضوري  د. حمزة  /

 مشكالت اجتماعية /  
 حضوري  –د. سالم 

اصالح مجرمين / د.   
 ثائر 

 حضوري   

 تقنيات بحث / د. خالد  
 حضوري  

انثرو رمزية / د. حسين  
 حضوري  

 طرائق البحث االجتماعي  11,30
 حضوري  د. حمزة  /

 مشكالت اجتماعية /  
 حضوري –د. سالم 

اصالح مجرمين / د.   
 ثائر 

 حضوري   

 تقنيات بحث / د. خالد  
 حضوري 

انثرو رمزية / د. حسين  
 حضوري 

12,30       

 
 

 االثنين

ارشاد اجتماعي و  8,30
مدرسي / أ.م. بروين 

 الكتروني  

رعاية اسرة و طفولة  
 د. زينب عبدهللا  /

E     الكتروني 
 د. شيرين 

 

 االحصاء االجتماعي /  
 د. احالم الكتروني 

 االحصاء االجتماعي /  
 د. احالم الكتروني 

E   د. رسول / 
 الكتروني 

ارشاد اجتماعي و  9,30
مدرسي / أ.م. بروين 

 الكتروني  

رعاية اسرة و طفولة  
 د. زينب عبدهللا /

E     
 

 االحصاء االجتماعي /  
 د. احالم الكتروني

 االحصاء االجتماعي /  
 د. احالم الكتروني

E 
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10,30 E     الكتروني 
 

 د. شيرين 

ارشاد اجتماعي و 
مدرسي / أ.م. بروين 

 الكتروني  

اجتماع ثقافي /             
 الكتروني   –د. حمدية 

خدمة عمالية / د. زينب  
 عبدهللا الكتروني 

 

11,30 E     
 

ارشاد اجتماعي و 
مدرسي / أ.م. بروين 

 الكتروني  

اجتماع ثقافي /                  
 الكتروني  –د. حمدية 

خدمة عمالية / د. زينب  
 عبدهللا الكتروني 

 

12,30       

 
 

 الثالثاء 

 –علم اجتماع حضري  8,30
 د. حمدية  حضوري 

خدمة جماعة  / د.  
 حضوري وسن   

د. عبد  –فلكلور 
 الواحد 

تغير اجتماعي / د. فراس  
 حضوري  

 د. سحر  –تنمية مجتمع محلي 
 حضوري 

 –علم اجتماع حضري  9,30
 د. حمدية  حضوري 

خدمة جماعة  /  
 حضوري د.وسن  

د. عبد  –فلكلور 
 حضوري    –الواحد 

تغير اجتماعي / د. فراس  
 حضوري 

 د. سحر  –تنمية مجتمع محلي 
 حضوري 

طرائق البحث     10,30
د.  –االنثروبولوجي 

 حسين حضوري 

تغير اجتماعي / د. 
 فراس حضوري 

  

طرائق البحث     11,30
د.  –االنثروبولوجي 

 حسين حضوري 

تغير اجتماعي / د. 
 فراس حضوري 

  

  تقنيات بحث تقنيات بحث     12,30

 
 

 االربعاء

حاسوب / د. لمياء  8,30
 الكتروني 

حاسوب / د. لمياء 
 الكتروني 

حاسوب / د. لمياء 
 الكتروني 

بقة اجتماعية / د.  ط
 الكتروني   –فريدة 

 طب و مجتمع / د. افراح  
 الكتروني 

نظريات االتصال  
 د. ماجد  –االنثروبولوجية 

 الكتروني 

بقة اجتماعية / د.  ط    9,30
 فريدة  الكتروني 

 طب و مجتمع / د. افراح  
 الكتروني 

نظريات االتصال  
 د. ماجد  –االنثروبولوجية 

 الكتروني 

  بيئة و مجتمع / م.م. زينب        10,30
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 ساعات   4ساعات  في قسم علم النفس + منصب اداري  8مالحظة :  دكتور محمد غازي 

 الكتروني 

 بيئة و مجتمع / م.م. زينب   انثرو اثنيات / د. محمد   11,30
 الكتروني 

 

 انثرو اثنيات / د. محمد   12,30
 الكتروني 

   

 
 

 الخميس

علم االجتماع االقتصادي   8,30
 د. فراس  /

 الكتروني 

E     الكتروني 
 د. شيرين 

 

 –الكتروني  –انثرو ريفية    
 أ.م. بروين 

علم االجتماع االقتصادي   9,30
 د. فراس  /

 الكتروني 

E     
 

أ.م.  -الكتروني –انثرو ريفية    
 بروين  

  –مشكالت مجتمعية  ارشاد مدرسي   10,30
 الكتروني  م.م. زينب

E     الكتروني 
 د. رسول 

 

  

  –مشكالت مجتمعية   ارشاد مدرسي  11,30
 م.م. زينب

 E   د. رسول / 
 الكتروني 

 

12,30     E  
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    + ادارية  .المرحلة الثانية  –  في قسم اآلثار مادة مدخل انثروبولوجي   ساعات  6 م.م. شيماء محمود           

   + ادارية   ساعات   المرحلة االولى علم النفس  6+ ساعة في قسم الفلسفة    4ايمان م.م.         
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 اليوم

 
 الساعة

 رابعة المرحلة ال
 

 االنثروبولوجيا                االجتماع           الخدمة االجتماعية            

 

 
 
 األحد

علم اجتماع القوميات   8,30
 د. وسن  الكتروني   –
 

E   د. عبد  –انثرو الطب الشعبي  الكتروني  –أ.م. ماجدة
 الواحد 

 الكتروني 

   

علم اجتماع القوميات   9,30
 د. وسن   –
 

E     م. ماجدة.–  
 الكتروني 

 

د. عبد  –انثرو الطب الشعبي 
 الواحد 

 الكتروني 

   

د.   –ضبط اجتماعي  10,30
 الكتروني   –افتخار 

 د.محمد  –صحة نفسية 
 الكتروني 

    د. ثائر الكتروني  –انثرو جريمة 

11,30  
د.   –ضبط اجتماعي 

 الكتروني  –افتخار 
 
 

 د. محمد   –صحة نفسية 
 الكتروني 

    د. ثائر الكتروني –انثرو جريمة 

12,30       

 
 

 االثنين

علم اجتماع المعرفة  8,30
 –د. فريدة  –

 حضوري  

د.  –نظريات اجتماعية 
 حضوري   –ثناء 

 
 

    حضوري  –د. احمد  –اديان مقارنة 

9,30  
علم اجتماع المعرفة 

 –د. فريدة  –
 حضوري 

 
د.  –نظريات اجتماعية 

 حضوري  –ثناء 
 

    حضوري  –د. احمد  –اديان مقارنة 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـــامـــعـــة بغـــداد 

 كليـة اآلداب

   قسم علم االجتماع            

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 لثاني الفصل االعدد:      

 2022   /2  / 26التاريخ     

 

 

 –نظريات اجتماعية  10,30
 حضوري   –د. ثناء 

 
 

  –د. ماجد  –انثرو التغير الثقافي  
 حضوري 

   

11,30  
 –نظريات اجتماعية 

 حضوري  –د. ثناء 
 

  –د. ماجد  –انثرو التغير الثقافي  
 حضوري 

   

12,30 
1.30 
 

      

 
 

 الثالثاء 

   –د. افراح   –نظم ادارية   8,30
 الكتروني 

    

   –د. افراح   –نظم ادارية   9,30
 الكتروني 

    

 د. سحر   –انثرو بولوجيا القوميات    10,30
 الكتروني 

   

 د. سحر   –انثرو بولوجيا القوميات    11,30
 الكتروني 

   

12,30       

 
 

 االربعاء

8,30 E   أ.م. ماجدة–  
 الكتروني 

  –خدمة اجتماعية حضرية 
 الكتروني  د. وسن 

 – د. حمدية  –انثرو اقتصادية   
 الكتروني 

   

9,30 E   أ.م. ماجدة–  
 الكتروني 

  –خدمة اجتماعية حضرية 
 الكتروني  د. وسن 

  –د. حمدية  –انثرو اقتصادية 
 الكتروني 
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10,30  
 –حركات اجتماعية 

 د. حمزة الكتروني 

E   الكتروني  –أ.م. ماجدة E   الكتروني  –أ.م. ماجدة 
 
 

   

 –حركات اجتماعية  11,30
 د. حمزة الكتروني 

E   الكتروني  –أ.م. ماجدة E   الكتروني  –أ.م. ماجدة    

12,30  
 

  
 
 

   

 
 

 الخميس

8,30  
 –د.رسول  –قانوني 

 حضوري  

 –د. ثائر  –رعاية شباب 
 حضوري  

    حضوري   –د. هالل  –انثرو لغوية 

 –د.رسول  –قانوني  9,30
 حضوري 

 –د. ثائر  –رعاية شباب 
 حضوري 

    حضوري  –د. هالل  –انثرو لغوية 

د.   –التنمية االجتماعية    10,30
 حضوري   –زينب 

    

11,30  
بحث تخرج د. 

 نبراس 
 

د.   –التنمية االجتماعية  
 حضوري  –زينب 

    

12,30  
 

     د. نبراس  –بحث تخرج 
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