
 كلية االثار/ جامعة الموصل

 2019/2020للعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني  /جدول المحاضرات االلكترونية

 الدراسات االولية 

 

 ت
المرحلة/ 
 المستوى

 مدرس المادة الوقت اليوم اسم المادة القسم

 الدينأ.م.د. زهير ضياء  9:30 األحد  مقدمة في اللغة االكدية االثار األول  .1

 االثار األول  .2
العمارة العربية 

 االسالمية
 م.د. هيثم قاسم 10:30 األحد 

 م. غسان مردان 11:30 األحد  فنون العراق القديم االثار األول  .3

 أ.د. محمد عبد الغني 8:30 االثنين تاريخ العراق القديم االثار األول  .4

 أ.د. محمد عبد الغني 9:30 االثنين تاريخ العراق القديم االثار األول  .5

 أ.م.د. زياد عبدالوهاب 11:30 االثنين ديمقراطية االثار األول  .6

 أ.م.د. زياد عبدالوهاب 12:30 االثنين ديمقراطية االثار األول  .7

 م.م. اعراف اكرم 8:30 الثالثاء حاسوب االثار األول  .8

 م.م. اعراف اكرم 9:30 الثالثاء حاسوب االثار األول  .9

 أ.م.د. زهير ضياء الدين 10:30 الثالثاء مقدمة في اللغة االكدية االثار األول  .10

 أ.د. محمد عبد الغني 11:30 الثالثاء تاريخ العراق القديم االثار األول  .11

 االثار األول  .12
العمارة العربية 

 االسالمية
 م.د. هيثم قاسم 9:30 األربعاء

 م. غسان مردان 10:30 األربعاء فنون العراق القديم االثار األول  .13

 م. غسان مردان 12:30 األربعاء فنون العراق القديم االثار األول  .14

 أ.م.د. زهير ضياء الدين 8:30 الخميس مقدمة في اللغة االكدية االثار األول  .15

  10:30 الخميس توعية اثارية االثار األول  .16

  11:30 الخميس توعية اثارية االثار األول  .17

 االثار الثانية  .18
العمارة العربية 

 االسالمية في العراق
 أ.م .د فيان موفق 9:00 االحد 

 االثار الثانية  .19
الفنون الزخرفية 
 العربيةاالسالمية

 10:00 االحد 
م .د محمد خضر 

 محمود

 م.محمد خضر عباس 11:00 االحد  اللغات العراقية القديمة االثار الثانية  .20

 م.م ليال خليل اسماعيل 9:00 االثنين العراق القديمةفنون  االثار الثانية  .21

 م.د.هيثم احمد 10:00 االثنين عمارة العراق القديم االثار الثانية  .22

 االثار الثانية  .23
 اثار الشرق القديم

 )مصرو بالد الشام (
 م.د هبة حازم 11:00 االثنين

 م.م محمد خضر عباس 12:00 االثنين اللغات العراقية القديمة االثار الثانية  .24



 االثار الثانية  .25
 اثار الشرق القديم

 )مصرو بالد الشام (
 م.د هبة حازم 9:00 الثالثاء

 م.ياسمين ياسين 10:00 الثالثاء حضارة العراق القديم االثار الثانية  .26

 االثار الثانية  .27
العمارة العربية 

 االسالمية في العراق
 أ.م فيان موفق 11:00 الثالثاء

 االثار الثانية  .28
الفنون الزخرفية 

 االسالمية
 م.د محمد خضر محمود 9:00 االربعاء

 م.د هيثم احمد 10:00 االربعاء عمارة العراق القديم االثار الثانية  .29

 م.م ليال خليل 11:00 االربعاء فنون العراق القديم االثار الثانية  .30

 م.م.محمد خضرعباس 9:00 الخميس اللغات العراقية القديمة االثار الثانية  .31

 االثار الثانية  .32
اثار الشرق القديم 
 )مصر وبالد الشام (

 م.د هبة حازم 10:00 الخميس

 قديم /االثار الثالثة  .33
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 9:00 االحد 

م. م مشتاق عبدهللا 
 جميل

 .خالد حيدرأ.م.د  10:00 االحد  اللغة السومرية االثار/ قديم الثالثة  .34

 م. باسل اياد 11:00 االحد  منهج بحث االثار/ قديم الثالثة  .35

 االثار/ قديم الثالثة  .36
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 م.م مشتاق عبدهللا جميل 9:00 االثنين

 م.م انفال محمد محمود 10:00 االثنين عصور ماقبل التاريخ االثار/ قديم الثالثة  .37

 11:00 االثنين اللغة االكدية االثار/ قديم الثالثة  .38
م.د عبدالستار احمد 

 حسين

 م.م انفال محمد محمود 9:00 الثالثاء عصور ماقبل التاريخ االثار/ قديم الثالثة  .39

 م.باسل اياد 10:00 الثالثاء منهج بحث االثار/ قديم الثالثة  .40

 م.م انفال محمد محمود 9:00 االربعاء عصور ماقبل التاريخ االثار/ قديم الثالثة  .41

 خالد حيدر أ.م.د. 10:00 االربعاء اللغة السومرية االثار/ قديم الثالثة  .42

 االثار/ قديم الثالثة  .43
نصوص مسمارية 

 بابلية
 م.م رعد سالم 11:00 االربعاء

 9:00 الخميس اللغة االكدية االثار/ قديم الثالثة  .44
م.د عبدالستار احمد 

 حسين

 االثار/ قديم الثالثة  .45
نصوص مسمارية 

 بابلية
 م.م رعد سالم 10:00 الخميس

 االثار/ اسالمي الثالثة  .46
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 9:00 االحد 

م. م مشتاق عبدهللا 
 جميل

 االثار/ اسالمي الثالثة  .47
عمارة المشرق 

 االسالمي
 م.د محمد مؤيد 10:00 االحد 

 م.باسل اياد 11:00 االحد  منهج بحث اسالمياالثار/  الثالثة  .48

 االثار/ اسالمي الثالثة  .49
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 م.م مشتاق عبدهللا جميل 9:00 االثنين



 االثار/ اسالمي الثالثة  .50
عمارة المشرق 

 االسالمي
 م.د محمد مؤيد 10:00 االثنين

 م.م رنا وعدهللا 11:00 االثنين فنون زخرفية اسالمية االثار/ اسالمي الثالثة  .51

 م.احمد ابراهيم 9:00 الثالثاء تاريخ العراق االسالمي االثار/ اسالمي الثالثة  .52

 م.باسل اياد 10:00 الثالثاء منهج بحث االثار/ اسالمي الثالثة  .53

 م.م وسن عبدالمطلب 11:00 الثالثاء خط ومسكوكات االثار/ اسالمي الثالثة  .54

 االثار/ اسالمي الثالثة  .55
عمارة المشرق 

 االسالمي
 م.د محمد مؤيد 9:00 األربعاء

 م.م رنا وعدهللا 10:00 األربعاء فنون زخرفية اسالمية االثار/ اسالمي الثالثة  .56

 م.احمد ابراهيم 9:00 الخميس تاريخ العراق االسالمي االثار/ اسالمي الثالثة  .57

 م.م وسن عبدالمطلب 10:00 الخميس ومسكوكاتخط  االثار/ اسالمي الثالثة  .58

 االثار/ قديم الرابعة  .59
حضارة الشرق االدنى 
القديم )ايران االنضول 

) 
 م.وصال فيصل حمادي 9:00 االحد 

 االثار/ قديم الرابعة  .60
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 م.م مشتاق عبدهللا جميل 10:00 االحد 

 االثار/ قديم الرابعة  .61
الخليج والجزيرة اثار 

 العربية
 م.اسراء عبدالسالم 11:00 االحد 

 االثار/ قديم الرابعة  .62
عمارة وفنون اليونان 

 والرومان
 أ.م.د ياسمين عبدالكريم 12:00 االحد 

 م.احالم كاظم 9:00 االثنين طرق التنقيب االثار/ قديم الرابعة  .63

 م.دريد سليم بولص 10:00 االثنين فخار قديم االثار/ قديم الرابعة  .64

 م.د هيفاء احمد 11:00 االثنين اللغة االكدية االثار/ قديم الرابعة  .65

 االثار/ قديم الرابعة  .66
نصوص مسمارية 

 اشورية
 م.د سعاد عائد 12:00 االثنين

 االثار/ قديم الرابعة  .67
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 م.م مشتاق عبدهللا جميل 9:00 الثالثاء

 م.دريد سليم بولص 10:00 الثالثاء فخار قديم االثار/ قديم الرابعة  .68

 االثار/ قديم الرابعة  .69
حضارة الشرق االدنى 

 ايران االناضول/القديم
 م.م وصال فيصل 11:00 الثالثاء

 م.د هيفاء احمد 12:00 الثالثاء اللغة االكدية االثار/ قديم الرابعة  .70

 م.احالم كاظم 9:00 االربعاء التنقيبطرق  االثار/ قديم الرابعة  .71

 االثار/ قديم الرابعة  .72
اثار الخليج والجزيرة 

 العربية
 م.اسراء عبدالسالم 10:00 االربعاء

 م.د هيفاء احمد 11:00 االربعاء اللغة االكدية االثار/ قديم الرابعة  .73

 االثار/ قديم الرابعة  .74
نصوص مسمارية 

 اشورية
 سعاد عائدم.د  12:00 االربعاء



 االثار/ قديم الرابعة  .75
حضارة الشرق االدنى 

 ايران االنضول/القديم 
 م.وصال فيصل حمادي 9:00 الخميس

 االثار/ قديم الرابعة  .76
عمارة وفنون اليونان 

 والرومان
 أ.م.د ياسمين عبدالكريم 10:00 الخميس

 م.احالم كاظم 11:00 الخميس طرق التنقيب االثار/ قديم الرابعة  .77

 االثار/ قديم الرابعة  .78
اثار الخليج والجزيرة 

 العربية
 م.اسراء عبدالسالم 12:00 الخميس

 االثار/ إسالمي الرابعة  .79
تخطيط واستحكامات 

 المدن العربية
 ةاالسالمي

 م.د. فرحان محمود 9:00 االحد 

 االثار/ إسالمي الرابعة  .80
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 عبدهللام.م مشتاق  10:00 االحد 

 االثار/ إسالمي الرابعة  .81
الخزف والزجاج 

 االسالمي
 م.دمحمد خضر محمود 11:00 االحد 

 د.هيثم قاسم 12:00 االحد  اثارالمغرب واالندلس االثار/ إسالمي الرابعة  .82

 م. م احالم كاظم 9:00 االثنين طرق التنقيب االثار/ إسالمي الرابعة  .83

 االثار/ إسالمي الرابعة  .84
الفنون الزخرفية على 

 الخشب والعاج
 م.وسن عبد المطلب 10:00 االثنين

 االثار/ إسالمي الرابعة  .85
الحضارة العربية 

 االسالمية
 م.د.فرحان محمود 11:00 االثنين

 االثار/ إسالمي الرابعة  .86
العمارة االسالمية في 

 مصر
 أ.م .د فيان موفق 12:00 االثنين

 االثار/ إسالمي الرابعة  .87
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
 م.م مشتاق عبدهللا جميل 9:00 الثالثاء

 االثار/ إسالمي الرابعة  .88
الخزف والزجاج 

 االسالمي
 م.د محمد خضر محمود 10:00 الثالثاء

 م.د فرحان محمود 11:00 الثالثاء تخطيط واستحكامات االثار/ إسالمي الرابعة  .89

 دهيثم قاسم 12:00 الثالثاء المغرب واالندلساثار  االثار/ إسالمي الرابعة  .90

 احالم كاظم 9:00 االربعاء طرق التنقيب االثار/ إسالمي الرابعة  .91

 االثار/ إسالمي الرابعة  .92
الفنون الزخرفية على 

 الخشب والعاج
 م.وسن عبد المطلب 10:00 االربعاء

 االثار/ إسالمي الرابعة  .93
الحضارة العربية 

 االسالمية
 م.د.فرحان محمود 11:00 االربعاء

 االثار/ إسالمي الرابعة  .94
الفنون الزخرفية على 

 الخشب والعاج
 م.وسن عبد المطلب 9:00 الخميس

 االثار/ إسالمي الرابعة  .95
العمارة االسالمية في 

 مصر
 أ.م .د فيان موفق 10:00 الخميس

 احالم كاظمم. 11:00 الخميس طرق التنقيب االثار/ إسالمي الرابعة  .96



 الحضارة االول  .97
جغرافية العراق 

 التاريخية
 11:30 االحد 

أ.م.د.عبد العزيز الياس 
 الخاتوني

 الحضارة االول  .98
جغرافية العراق 

 التاريخية
 11:30 االثنين

أ.م.د.عبد العزيز الياس 
 الخاتوني

 الحضارة االول  .99
جغرافية العراق 

 التاريخية
 10:30 الخميس

العزيز الياس أ.م.د.عبد 
 الخاتوني

 10:30 االثنين حضارة العراق القديم الحضارة االول  .100
أ.م.د. عبد الرحمن 
 يونس عبد الرحمن

 12:30 األربعاء حضارة العراق القديم الحضارة االول  .101
أ.م.د. عبد الرحمن 
 يونس عبد الرحمن

 9:30 الخميس حضارة العراق القديم الحضارة االول  .102
الرحمن أ.م.د. عبد 

 يونس عبد الرحمن

 الحضارة االول  .103

تاريخ العراق القديم 
مطلع االلف الثاني ق.م 
حتى نهاية العهد البابلي 

 الحديث

 12:30 االحد 
أ.د. شعالن كامل 

 اسماعيل

 الحضارة االول  .104

تاريخ العراق القديم 
مطلع االلف الثاني ق.م 
حتى نهاية العهد البابلي 

 الحديث

 12:30 االثنين
أ.د. شعالن كامل 

 اسماعيل

 الحضارة االول  .105

تاريخ العراق القديم 
مطلع االلف الثاني ق.م 
حتى نهاية العهد البابلي 

 الحديث

 12:30 الثالثاء
أ.د. شعالن كامل 

 اسماعيل

 م. نسرين احمد عبد 9:30 االحد  تاريخ الكتابات القديمة الحضارة االول  .106

 م. نسرين احمد عبد 12:30 الخميس الكتابات القديمةتاريخ  الحضارة االول  .107

 الحضارة االول  .108
القانون في العراق 

 القديم
 8:30 االثنين

 
أ.د. حسين ظاهر 

 محمود

 الحضارة االول  .109
القانون في العراق 

 القديم
 8:30 األربعاء

أ.د. حسين ظاهر 
 محمود

 الحضارة الثانية  .110
حضارة اليونان 

 والرومان
 10:30 الثالثاء

أ.م.د.عبد العزيز الياس 
 الخاتوني

 الحضارة الثانية  .111
حضارة اليونان 

 والرومان
 11:30 األربعاء

أ.م.د.عبد العزيز الياس 
 الخاتوني

 الحضارة الثانية  .112
الوسيط في تاريخ 
 العرب قبل االسالم

 م. صباح حميد 11:30 االثنين

 الحضارة الثانية  .113
الوسيط في تاريخ 
 العرب قبل االسالم

 م. صباح حميد 10:30 الثالثاء



 الحضارة الثانية  .114
الوسيط في تاريخ 
 العرب قبل االسالم

 م. صباح حميد 10:30 الخميس

 الحضارة الثانية  .115
تاريخ العمارة العراقية 

 القديمة
 8:30 الثالثاء

م.د.عبد الناصر طلعت 
 الدباغ

 الحضارة الثانية  .116
العراقية تاريخ العمارة 
 القديمة

 8:30 الخميس
م.د.عبد الناصر طلعت 

 الدباغ

 11:30 الثالثاء علم الحاسوب الحضارة الثانية  .117
م.م. ثائر سلطان 

 درويش

 11:30 الخميس علم الحاسوب الحضارة الثانية  .118
م.م. ثائر سلطان 

 درويش

 الحضارة الثانية  .119
تاريخ بالد الشام 
 القديمة السياسي

 أ.م.د. ياسر هاشم 8:30 االحد 

 الحضارة الثانية  .120
تاريخ بالد الشام 
 القديمة السياسي

 أ.م.د. ياسر هاشم 8:30 االثنين

 الحضارة الثانية  .121
تاريخ بالد الشام 
 القديمة السياسي

 أ.م.د. ياسر هاشم 9:30 األربعاء

 الحضارة الثانية  .122
تاريخ العراق في مدة 

 االحتالل االجنبي
 أ.م.د. هاني عبد الغني 10:30 االحد 

 الحضارة الثانية  .123
تاريخ العراق في مدة 

 االحتالل االجنبي
 أ.م.د. هاني عبد الغني 10:30 االثنين

 الحضارة الثانية  .124
تاريخ العراق في مدة 

 االحتالل االجنبي
 أ.م.د. هاني عبد الغني 10:30 الثالثاء

 م.م. زهراء ربيع 10:30 االحد  نصوص انكليزية الحضارة الثانية  .125

 م.م. زهراء ربيع 10:30 االثنين نصوص انكليزية الحضارة الثانية  .126

 11:30 االحد  حضارة مصر القديمة الحضارة الثانية  .127
.م.د.وسناء حسون 

 يونس

 10:30 األربعاء حضارة مصر القديمة الحضارة الثانية  .128
.م.د.وسناء حسون 

 يونس

 9:30 الخميس القديمةحضارة مصر  الحضارة الثانية  .129
.م.د.وسناء حسون 

 يونس

 الحضارة الثالثة  .130
حضارة بالد الشام 

 القديمة
 م. صباح حميد 9:30 االحد 

 الحضارة الثالثة  .131
حضارة بالد الشام 

 القديمة
 م. صباح حميد 9:30 االثنين

 الحضارة الثالثة  .132
حضارة بالد الشام 

 القديمة
 م. صباح حميد 9:30 الخميس

 الحضارة الثالثة  .133
تاريخ اليمن القديم 

 وحضارته
 أ.م.د. هاني عبد الغني 11:30 االحد 



 الحضارة الثالثة  .134
تاريخ اليمن القديم 

 وحضارته
 أ.م.د. هاني عبد الغني 11:30 الثالثاء

 م.م. سرى تقي الدين 9:30 االحد  منهج البحث التاريخ الحضارة الثالثة  .135

 م.م. سرى تقي الدين 9:30 االثنين البحث التاريخمنهج  الحضارة الثالثة  .136

 أ.م.د. ازهار هاشم شيت 10:30 االحد  تاريخ ايران القديم الحضارة الثالثة  .137

 أ.م.د. ازهار هاشم شيت 10:30 االثنين تاريخ ايران القديم الحضارة الثالثة  .138

 ازهار هاشم شيتأ.م.د.  10:30 األربعاء تاريخ ايران القديم الحضارة الثالثة  .139

 الحضارة الثالثة  .140
حضارة الخليج وشرق 

 الجزيرةالعربية
 أ.م.د. خلف زيدان خلف 8:30 الثالثاء

 الحضارة الثالثة  .141
حضارة الخليج وشرق 

 الجزيرةالعربية
 أ.م.د. خلف زيدان خلف 9:30 األربعاء

 الحضارة الثالثة  .142
حضارة الخليج وشرق 

 الجزيرةالعربية
 أ.م.د. خلف زيدان خلف 8:30 الخميس

 م.م. زهراء ربيع 10:30 األربعاء نصوص انكليزي الحضارة الثالثة  .143

 م.م. زهراء ربيع 10:30 الخميس نصوص انكليزي الحضارة الثالثة  .144

 9:30 الثالثاء الفن المصري القديم الحضارة الثالثة  .145
أ.م.د. وسناء حسون 

 يونس

 11:30 الخميس القديمالفن المصري  الحضارة الثالثة  .146
أ.م.د. وسناء حسون 

 يونس

 10:30 االثنين تاريخ الكتابات القديمة الحضارة الثالثة  .147
م.م. سرجون نجيب 

 بهنام

 10:30 الثالثاء تاريخ الكتابات القديمة الحضارة الثالثة  .148
م.م. سرجون نجيب 

 بهنام

 أ.د. احمد زيدان خلف 10:30 الثالثاء تاريخ بالد االناضول الحضارة الرابعة  .149

 أ.د. احمد زيدان خلف 10:30 األربعاء تاريخ بالد االناضول الحضارة الرابعة  .150

 أ.د. احمد زيدان خلف 10:30 الخميس تاريخ بالد االناضول الحضارة الرابعة  .151

 الحضارة الرابعة  .152
تاريخ شمال افريقيا 

 القديم
 11:30 االثنين

أ.م.د. هالة عبد الكريم 
 سليمان

 الحضارة الرابعة  .153
تاريخ شمال افريقيا 

 القديم
 11:30 الثالثاء

أ.م.د. هالة عبد الكريم 
 سليمان

 الحضارة الرابعة  .154
تاريخ شمال افريقيا 

 القديم
 11:30 األربعاء

أ.م.د. هالة عبد الكريم 
 سليمان

 الحضارة الرابعة  .155
تاريخ المدن العراقية 

 القديمة
 8:30 االثنين

الناصر طلعت م.د. عبد 
 الدباغ

 الحضارة الرابعة  .156
تاريخ المدن العراقية 

 القديمة
 8:30 األربعاء

م.د. عبد الناصر طلعت 
 الدباغ

 الحضارة الرابعة  .157
اصالة الحضارة 
 العراقية القديمة

 .د. احالم سعد هللا صالح 9:30 االثنين



 الحضارة الرابعة  .158
اصالة الحضارة 
 العراقية القديمة

 .د. احالم سعد هللا صالح 9:30 األربعاء

 م.م. عدي عبد هللا احمد 9:30 االحد  تاريخ التنقيبات الحضارة الرابعة  .159

 م.م. عدي عبد هللا احمد 10:30 االثنين تاريخ التنقيبات الحضارة الرابعة  .160

 م.م. زهراء ربيع 10:30 االحد  نصوص انكليزي الحضارة الرابعة  .161

 م.م. زهراء ربيع 9:30 الخميس نصوص انكليزي الحضارة الرابعة  .162

 8:30 االحد  علم االنسان الحضارة الرابعة  .163
أ.م.د. حسين يوسف 

 حازم

 8:30 الثالثاء علم االنسان الحضارة الرابعة  .164
أ.م.د. حسين يوسف 

 حازم

 8:30 األربعاء علم االنسان الحضارة الرابعة  .165
أ.م.د. حسين يوسف 

 حازم

 االول  .166
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.د.مؤيد محمد سليمان  10:30 االثنين اللغة السومرية

 االول  .167
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.د.مؤيد محمد سليمان  11:30 األربعاء اللغة السومرية

 االول  .168
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.د.مؤيد محمد سليمان  12:30 الخميس اللغة السومرية

 االول  .169
اللغات العراقية 

 القديمة
 10:30 االثنين تاريخ العراق القديم

م.درامي عبد الحكيم  

 قاسم

 االول  .170
اللغات العراقية 

 القديمة
 11:30 األربعاء تاريخ العراق القديم

م.درامي عبد الحكيم  

 قاسم

 االول  .171
اللغات العراقية 

 القديمة
 12:30 الخميس تاريخ العراق القديم

الحكيم  م.درامي عبد 

 قاسم

 الثانية  .172
اللغات العراقية 

 القديمة
 10:30 االحد  اللغة االكدية 

أ.م.د.امين عبد النافع  

 امين

 الثانية  .173
اللغات العراقية 

 القديمة
 11:30 الثالثاء اللغة االكدية 

أ.م.د.امين عبد النافع  

 امين

 الثانية  .174
اللغات العراقية 

 القديمة
 12:30 الخميس اللغة االكدية 

أ.م.د.امين عبد النافع  

 امين

 الثانية  .175
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.عثمان غانم محمد  10:30 االحد  اللغة السومرية

 الثانية  .176
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.عثمان غانم محمد  11:30 االثنين اللغة السومرية

 الثانية  .177
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.عثمان غانم محمد  12:30 الثالثاء اللغة السومرية

 الثانية  .178
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.محمد محارب علي 10:30 االثنين تاريخ اللغات الجزرية



 الثانية  .179
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.محمد محارب علي 11:30 األربعاء تاريخ اللغات الجزرية

 الثانية  .180
اللغات العراقية 

 القديمة
 م.د.معاذ حبش خضر 10:30 االحد  القديمحضارة العراق 

 الثانية  .181
اللغات العراقية 

 القديمة
 م.د.معاذ حبش خضر 11:30 الخميس حضارة العراق القديم

 الثالثة  .182
اللغات العراقية 

 القديمة
استنساخ كتابات 

 مسمارية
 م.د ياسر جابرخليل 10:30 االحد 

 الثالثة  .183
اللغات العراقية 

 القديمة
كتابات استنساخ 

 مسمارية
 م.د ياسر جابرخليل 11:30 االثنين

 الثالثة  .184
اللغات العراقية 

 القديمة
استنساخ كتابات 

 مسمارية
 م.د ياسر جابرخليل 12:30 الخميس

 الثالثة  .185
اللغات العراقية 

 القديمة
 11:30 االحد  نصوص سومرية

م.د.شيماء وليد عبد  

 الرحمن

 الثالثة  .186
اللغات العراقية 

 القديمة
 12:30 االثنين نصوص سومرية

م.د.شيماء وليد عبد  

 الرحمن

 الرابعة  .187
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.خالد سالم اسماعيل 10:30 االحد  نصوص سومرية

 الرابعة  .188
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.خالد سالم اسماعيل 11:30 االثنين نصوص سومرية

 الرابعة  .189
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.خالد سالم اسماعيل 12:30 الخميس نصوص سومرية

 الرابعة  .190
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.محمود حامد احمد  10:30 االحد  نصوص اشورية

 الرابعة  .191
اللغات العراقية 

 القديمة
 أ.م.محمود حامد احمد  11:30 الخميس نصوص اشورية

 الرابعة  .192
اللغات العراقية 

 القديمة
ادب العراق  مقدمة في 

 القديم
 م.د.نبيل خالد شيت 10:30 االحد 

 الرابعة  .193
اللغات العراقية 

 القديمة

مقدمة في ادب العراق  

 القديم
 م.د.نبيل خالد شيت 11:30 االثنين

 الرابعة  .194
اللغات العراقية 

 القديمة
مقدمة في ادب العراق  

 القديم
 م.د.نبيل خالد شيت 12:30 الخميس

 


