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  قسم اللغة العربٌة- -1

 الماجستٌر الدكتوراه الٌوم والتأرٌخ ت

 25/7األحد   .1
 فً أسلوب القران دراسات

 رٌاض كرٌم عبد هللاأ.د. 
 دراسات صوتٌة صرفٌة

 أ.د. حسن عبد المجٌد عباس 

 29/7الخمٌس   .2
 فلسفة اللغة

 أ.د تحسٌن فاضل عباس
 دراسات لغوٌة نحوٌة

 أ.م.د عالء عبد األمٌر السنجري  

 1/8األحد   .3
 دراسات نقدٌة قدٌمة

 .د. عقٌل عبد الزهرة مبدر الخاقانًأ
 العربٌة الشعرٌة

 أ.م.د. عدنان كاظم مهدي

 3/8الثالثاء   .4
 دراسات نقدٌة حدٌثة

 أ.د. علً كاطع خلف
 دراسات أدبٌة قدٌمة
 أ.م.د. ستار عبد هللا جاسم

 5/8الخمٌس   .5
 علم الداللة

 أ.م.د. عادل عبد الجبار
 مناهج التألٌف فً مصادر اللغة واألدب 

 أ.م.د. وئام كاظم جواد
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 قسم التارٌخ -2
 

خالٌوم والتارٌ اسالمًدكتوراه  دكتوراه حدٌث   ماجستٌر اسالمً ماجستٌر حدٌث 
 

7/ 25االحد تارٌخ الخلٌج  
 المعاصر

الحركات الدٌنٌة 
واالجتماعٌة فً 
 العصور االسالمٌة

تارٌخ العراق 
 المعاصر

تحقٌق 
 المخطوطات التارٌخٌة

27/7الثالثاء النخبة المثقفة  
 العراقٌة

تارٌخ الدولة 
 الفاطمٌة وحضارتها

 السٌاسة
الشرق االمٌركٌة فً 

االوسط بعد الحرب 
 العالمٌة الثانٌة

اثر الحمالت 
ة فً المجتمع ٌالصلٌب

 االسالمً

29/7الخمٌس الحضارة  تارٌخ اٌران 
 االسالمٌة فً االندلس

حركات تحدٌث 
تارٌخ تركٌا –عربٌة 

 الحدٌث

- الدولة الفاطمٌة
الحضارة االسالمٌة فً 

 شمال افرٌقٌا

1/8االحد تارٌخ لبنان  
مناهج  -المعاصر

 المؤرخٌن

العراق فً 
العصر العباسً 

 المتاخر

حركات 
 اسالمٌة معاصرة

تارٌخ العلوم 
 العربٌة

3/8الثالثاء  تارٌخ تركٌا  
 المعاصر

نظرٌات تفسٌر 
االقلٌات فً –التارٌخ 

 المجتمع االسالمً

تارٌخ النجف 
 االشرف

فً  المرأةتارٌخ 
 الحضارة االسالمٌة
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 :قسم الجغرافٌة -3

 عدد الطالب الدكتوراه الماجستٌر التارٌخ الٌوم ت

 25 المناخ التطبٌقً جٌمورفولوجً 25/7 االحد 1

 25 ج. االراضً الجافة مشكالت مناخٌة 27/7 الثالثاء 2

 تخطٌط عمرانً ج. زراعٌة

  موارد مائٌة  29/7 الخمٌس 

 مشاكل مدن حدٌثة
25 

 ج سٌاسٌة

4  
 االحد

 
1/8  

 

 تقنٌات احصائٌة

 25 التنمٌة المستدامة

 

 

 جٌمورفولوجٌا تطبٌقٌة

 مشكالت بٌئٌة

3/8 الثالثاء 5  25 ج سكان العراق المعلومات الجغرافٌة منظ 
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 بضوابط الصحة والسالمة العامة من لبس الكمامة والتعقٌم .االلتزام  -3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 قسم الفلسفة -4

 

 الدكتوراه الماجستٌر التارٌخ الٌوم

 فكر عربً معاصر نظرٌة المعرفة 5252/  7/ 52 االحد

 علم الكالم  بٌن االصالة والمعاصرة دراسات فً الفرق والعقائد 5252/  7/ 57 الثالثاء

 شخصٌة فلسفٌة شخصٌة فلسفٌة 5252/  7/ 59 الخمٌس

 فلسفة العلم مشكالت فلسفٌة 5252/  8/ 2 االحد

 نظرٌات فً علم الجمال مباحث فً المٌتافٌزٌقا 3/8/5252 الثالثاء
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 قسم اللغة االنجلٌزٌة  -5

التاريخ  ث

 واليوم

 اسن التذريسي اسن الوادة باالًجليزي اسن الوادة بالعربي

1 55/7/5251 

 االحذ

 Issues in Cotemporary قضايا في الٌحو الوعاصر

Grammar 

 عبذ الحسيي كاظن ريشاى. د.أ

5 57/7/5251 

 الثالثاء

رائذ داخل كرين. د.م.أ Cognitive Linguistics علن اللغت الوعرفي  

3 59/7/5251 

 الخويس

 الحوذاًيحيذر كرين . د.م.أ Applied Linguistics علن اللغت التطبيقي

4 1/8/5251 

 االحذ

 إسراء طالب سعذ. د.م.أ Pragmatics التذاوليت

5 3/8/5252 

 الثالثاء

 حسيي ضاحي هزهر. د.أ Sociolinguistics علن اللغت االجتواعي
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   المجتمع المدنًقسم  -6

 المادة  التارٌخ  الٌوم 

52/7 األحد    منظمات المجتمع المدنً  

57/7 الثالثاء   بناء الدولة المدنٌة  

 حلقة نقاشٌة   59/7 الخمٌس 

 النوع االجتماعً   2/8 األحد  

 االحصاء   3/8 الثالثاء 

2/8 الخمٌس  القانون الدولً اإلنسانً  
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