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 األولىالمرحلة 
 

 االنثروبولوتجٌا         تجتما         الددمة االتجتماعٌة اال

 الفصل األول -  المرحلة الثانٌة
 

 االنثروبولوتجٌا   االتجتما                  الددمة االتجتماعٌة         

 
 
 األحد

الددمة  اسس  03,1
 االتجتماعٌة/ د. مٌادة

أ.م.    Eمفاهٌم لغة 

 ماتجدة

علم االتجتما   اسس

 / د. شٌرٌن

 

تشرٌعات اتجتماعٌة / د. عبد  حمزة بحث / د. مناهج 
 الحسن

مناهج البحث 
 االنثروبولوتجً / د. حسٌن

الددمة  اسس 03,1
 االتجتماعٌة/ د. مٌادة

أ.م.    Eمفاهٌم لغة 

 ماتجدة

علم االتجتما  اسس 

 / د. شٌرٌن

 

تشرٌعات اتجتماعٌة / د. عبد  د. حمزة /بحث  مناهج
 الحسن

مناهج البحث 
 االنثروبولوتجً / د. حسٌن

 حقوق انسان 013,1
 م. مازن

اسس علم االتجتما  / 
 د. شٌرٌن

اسس الددمة 
االتجتماعٌة/ د. 

 مٌادة
 

م. أ./ علم االتجتما  التربوي 
 روٌنب

. ثقافة و شدصٌة / م.م حمزةبحث / د. مناهج
 اٌمان

003,1  
اسس علم االتجتما  / 

 د. شٌرٌن
 

 حقوق انسان
 م. مازن

اسس الددمة 
االتجتماعٌة/ د. 

 مٌادة

. ثقافة و شدصٌة / م.م حمزةبحث / د. مناهج  علم االتجتما  التربوي
 اٌمان

اسس علم االتجتما  /  023,1
 د. شٌرٌن
 
 
 
 
 

اسس الددمة 
 االتجتماعٌة/ د. مٌادة

 حقوق انسان
 م. مازن
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 االثنٌن

اسس الددمة  03,1
 االتجتماعٌة/ د. مٌادة

اسس علم االتجتما  / 
 د. شٌرٌن

   Eمفاهٌم لغة 
 أ.م. ماتجدة

اٌكولوتجٌا اتجتماعٌة / م.م.  / د. سالم متجتمع عراقً  / د. سالم متجتمع عراقً 
 زٌنب

   Eمفاهٌم لغة  فراغ  فراغ  03,1
 أ.م. ماتجدة

 /د. شٌرٌن E / د. سالم متجتمع عراقً  / د. سالم متجتمع عراقً 

أ.م.    Eمفاهٌم لغة  013,1
 ماتجدة

اسس الددمة 
 االتجتماعٌة/ د. مٌادة

 اسس
االنثروبولوتجٌا / د. 

 هالل

 علم النفس االتجتماعً / 
 د. حمدٌة 

Eثقافة و شدصٌة / م.م.  شٌرٌن  ./ د
 اٌمان

أ.م.    Eمفاهٌم لغة  003,1
 ماتجدة

اسس الددمة 
 االتجتماعٌة/ د. مٌادة

 اسس
االنثروبولوتجٌا / د. 

 هالل

E انثرو اتجتماعٌة / د. هالل مناهج بحث / د. حمزة  / د. شٌرٌن 

اسس علم االتجتما  /  023,1
 د. شٌرٌن

اسس االنثروبولوتجٌا / 
 د. هالل

اسس الددمة 
االتجتماعٌة/ د. 

 مٌادة

تشرٌعات اتجتماعٌة / د.  مناهج بحث / د. حمزة 
 عبدالحسن 

 

 
 

 الثالثاء

اسس  االنثروبولوتجٌا  03,1
 / د.هالل

مددل علم النفس / 
 م.م. اٌمان

اسس علم االتجتما  
 / د. شٌرٌن

 علم االتجتما  التربوي/
 أ.م. بروٌن

علم النفس االتجتماعً / د. 
 حمدٌة

اٌكولوتجٌا اتجتماعٌة / م.م.   
 زٌنب

اسس  االنثروبولوتجٌا  03,1
 / د.هالل

مددل علم النفس /  فراغ
 م.م. اٌمان

 / د. شٌرٌنE   فراغ 

مددل علم النفس /  013,1
 م.م. اٌمان

اسس االنثروبولوتجٌا / 
 د. هالل

/       علم االتجتما  الرٌفً  فراغ 
 وسن د. 

Eاٌكولوتجٌا اتجتماعٌة / م.م.  / د. شٌرٌن
 زٌنب

النفس / مددل علم  003,1
 م.م. اٌمان

اسس علم االتجتما  / 
 د. شٌرٌن 

اسس 
االنثروبولوتجٌا / د. 

 هالل

علم االتجتما  الرٌفً  /      
 د. وسن

م النفس االتجتماعً / عل
 حمدٌة د.

انثرو طبٌعٌة / م.م . شٌماء 
 محمود 

اسس االنثروبولوتجٌا /   023,1
 د. هالل

    

 انثرو اتجتماعٌة / د. هالل ددمة فرد / د. وسن  حاسوب / د. لمٌاء حاسوب / د. لمٌاء حاسوب / د. لمٌاء 03,1 
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 االربعاء

  فلسفة لغة عربٌة / د. 03,1
 

 انثرو اتجتماعٌة / د. هالل ددمة فرد / د. وسن 

نحو         –لغة عربٌة  فلسفة 013,1
 د.

مددل علم النفس / 
 م.م. اٌمان

علم االتجتما  الرٌفً  / د. 
 وسن

  

مددل علم النفس /  فراغ 003,1
 م.م. اٌمان

  متجتمع عراقً  فلسفة

اسس  االنثروبولوتجٌا  023,1
 / د.هالل

   متجتمع عراقً لغة عربٌة / 

 
 

 الدمٌس

 التربٌة البدنٌة فلسفة لغة عربٌة / 03,1
 

 حاسبات  د. لمٌاء حاسبات / د. لمٌاء حاسبات  / د. لمٌاء

نحو         –لغة عربٌة   03,1
 د.

م النفس االتجتماعً / عل / د. شٌرٌن E فلسفة
 د.حمدٌة

 مناهج بحث / د. حسٌن 

 لغة عربٌة /  فلسفة 013,1
 

 انثرو طبٌعٌة / م. م. شٌماء ددمة فرد / د. وسن  علم النفس االتجتماعً / د.

  التربٌة البدنٌة -التربٌة البدنٌة  003,1
 

 انثرو طبٌعٌة  م النفس االتجتماعً / د.عل

023,1    
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 الورحلت الرابعت –الورحلت الثالثت 
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 العدد:      

 2122/ 01/     2التارٌخ   
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 المرحلة الثالثة
 

 االتجتما            الددمة االتجتماعٌة         االنثروبولوتجٌا

 المرحلة الرابعة
 

 االتجتما                الددمة االتجتماعٌة         االنثروبولوتجٌا

 
 
 األحد

احصاء اتجتماعً / د.  03,1
 احالم 

مة ادٌن الددمٌ
 االتجتماعٌة / د. ثائر

انثرو تربوٌة / أ.م. 
 بروٌن

تنظٌم / د. علم اتجتما  ال
 افتدار

الددمة االتجتماعٌة الدولٌة / 
 م.م. زٌنب

 

انثروبولوتجٌا طبٌة / د. 
 عبد الواحد

/ م . م . علم السكان 03,1
 زٌنب ستار 

مٌادٌن الددمة 
 ثائر د.االتجتماعٌة / 

       /  انثرو حضرٌة 
 د. عبد الواحد

تنظٌم / د. علم اتجتما  ال
 افتدار

اتتجاهات نظرٌة فً الددمة 
 االتجتماعٌة / د. ثناء

انثرو التغٌر االتجتماعً / 
 د. فراس 

فكر اتجتماعً / د.  013,1
 حمدٌة 

د.  تنظٌم متجتمع /
 افتدار

انثروبولوتجٌا االتصال 
 / د. ماتجد

 نظرٌاتمددل ال
 د.ثناء  /االتجتماعٌة 

  ادارة مؤسسات/د. افراح
تجٌة / ولومدارس انثروب

 حسٌند. 

علم السكان / م . م .  003,1
 زٌنب ستار 

د. تنظٌم متجتمع /
 افتدار 

انثروبولوتجٌا االتصال 
 / د. ماتجد

 نظرٌاتمددل ال
 /د.ثناءاالتجتماعٌة 

/ د.  مدارس انثروبولتجٌة ادارة مؤسسات/د. افراح
 حسٌن

 ددمة طبٌة /  023,1
 د. افراح

انثرو تربوٌة / أ.م. 
 بروٌن

علم االتجتما  السٌاسً / 
 د. عبدالحسن 

 
اتتجاهات نظرٌة فً الددمة 

 االتجتماعٌة / د. ثناء

 انثرو سٌاسٌة / د. ماتجد 

 
 
 االثنٌن

/ االتجتماعً  إحصاء 03,1
 د.أحالم

اإلحصاء الوصفً /  د. دالد / تصمٌم بحث
 زٌنةد.

االتجتما  الدٌنً / د. علم 
 احمد

اتتجاهات نظرٌة فً الددمة 
 االتجتماعٌة / د. ثناء

انثرو اقتصاديت /          

 د. حوسة

/ االتجتماعً  إحصاء 03,1
 د.أحالم

وصفً و احصاء   د. دالدتصمٌم بحث / 
 زٌنةتقنٌات  / د.

علم اتجتما  التنظٌم / د. 
 افتدار 

اقتصاديت /          انثرو  ادارة مؤسسات / د. افراح 

 د. حوسة

إحصاء االتجتماعً /  د. دالد / تصمٌم بحث 013,1
 د.أحالم

علم اتجتما  االتصال /      /د. ثناء     Eلغة 
 د. رسول

انثروالتغٌر االتجتماعً /  / د. سحر Eلغة 
 د. فراس 

إحصاء االتجتماعً /   د. دالدتصمٌم بحث /  003,1
 د.أحالم

اتجتما  االتصال /     علم  /    Eلغة 
 د. رسول

 فراغ  Eلغة 
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023,1 
 

 

0322 

علم اتجتما  العائلة / 
 د. فراس 

تنظٌم متجتمع / د. 
 افتدار/

انثرو تنموٌة / م.م . 
 اٌمان 
 

احصاء وصفً / د. 
 زٌنة 

مددل النظرٌات 
 االتجتماعٌة /  د.ثناء

ددمة دولٌة / م. م. زٌنب 
 ستار 

 انثرو دٌنٌة /د.احمد
 
 
 
 

 
 

 الثالثاء

/ االتجتماعً  إحصاء فراغ  03,1
 د.أحالم

انثروبولوتجٌا ثقافٌة / 
 م.م. شٌماء

 
 اتجتما  دٌنً /
 د. احمد

 

 سٌاسة اتجتماعٌة /
 وسند. 

انثرو اقتصادٌة / د. 
 حمزة

 فكر اتجتماعً / 03,1
 حمدٌة د.

انثرو تربوٌة / أ.م.  رسول/ د. علم األتجرام 
 بروٌن

 اتجتما  دٌنً /
 د. احمد

 سٌاسة اتجتماعٌة /
 وسند. 

 فراغ

 فكر اتجتماعً / 013,1
 حمدٌة د.

انثروبولوتجٌا حضرٌة  رسول/ د. علم األتجرام 
 /  د. عبد الواحد

و التنمٌة تدطٌط ال
 /أ.م.ماتجدة

 /رعاٌة فئات داصة
 د. ثائر

 انثرو دٌنٌة /د.احمد

          / علم األتجرام  003,1
 رسولد. 

 ددمة طبٌة /
 د. افراح

انثروبولوتجٌا حضرٌة 
 / د.

و التنمٌة تدطٌط ال
 /أ.م.ماتجدة

 انثرو دٌنٌة /د.احمد / د. ثائر رعاٌة فئات داصة

/ د.  علم األتجرام  023,1
 رسول 

 ددمة طبٌة /
 د. افراح

التدطٌط والتنمٌة / أ . م  
 . ماتجدة 

 

  

 
 

 االربعاء

علم االتجرام / د.  03,1
 رسول 

مٌادٌن الددمة 
 د.  ثائر االتجتماعٌة /

 انثروبولوتجٌا تنموٌة /
 م.م. اٌمان

 
سٌاسً / علم االتجتما  ال

 عبد الحسند. 

تدطٌط و تنمٌة  المتجتمع 
 المحلً/ د. زٌنب

 االنثروبولوتجٌا السٌاسٌة
 ماتجدد.

علم اتجتما  العائلة /  03,1
 د. فراس

انثروبولوتجٌا تنموٌة /  علم االتجرام / د. رسول 
 م.م. اٌمان

سٌاسً / العلم االتجتما  
 عبد الحسند. 

 االنثروبولوتجٌا السٌاسٌة / د. ثائر رعاٌة فئات داصة
 ماتجدد.

علم اتجتما  المرأة/ د.  013,1
 زٌنب 

انثروبولوتجٌا قرابٌة/  ددمة بٌئٌة / د. وسن
 د. هالل

 / د سحر Eلغة  صحة عقلٌة / د. دمحم غازي فراغ
 

انثرو التغٌر االتجتماعً /  صحة عقلٌة /د. دمحم / د. سحر Eلغة انثروبولوتجٌا قرابٌة/  / د. وسن ددمة بٌئٌةعلم اتجتما  المرأة /  003,1
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 د. فراس  د. هالل د. زٌنب

 انثرو اتصال / د   023,1
 . ماتجد 

 
 

  
 

 
 

 الدمٌس

علم اتجتما  العائلة /  03,1
 د. فراس 

 / د. ثناء Eلغة 
 

 انثروبولوتجٌا ثقافٌة /
 م.م. شٌماء

 

بحث تدرج نظري 
 د.نبراس

 / د. سحر Eلغة  بحث تدرج . د.نبراس
 

 تصمٌم بحث / 03,1
 دالدد. 

انثروبولوتجٌا ثقافٌة /  فراغ 
 م.م. شٌماء

 

تدطٌط و تنمٌة  المتجتمع  / د. سحر Eلغة 
 المحلً/ د. زٌنب

 بحث تدرج . د.نبراس

 تصمٌم بحث / / د. ثناء Eلغة  013,1
 دالدد. 

 
 انثرو قرابٌة / د. هالل 

 

تدطٌط و تنمٌة  المتجتمع  
 المحلً/ د. زٌنب

انثروبولوتجٌا طبٌة / د. 
 عبد الواحد

  / د. ثناء Eلغة  علم اتجتما  المرأة 003,1
 
 

  
 سٌاسة اتجتماعٌة /
 د. وسن

انثروبولوتجٌا طبٌة / د. 
 عبد الواحد

      / د. ثناء Eلغة  023,1
 مدارس انثرو / د. حسٌن 


