
 جايعت بغذاد

 كهُت انخربُت نهبُاث

 0202-0202جذول انذروش االضبىعٍ /انعاو انذراضٍ 
 

 

 /انذراضت االونُت صباحٍ (انخارَخ ) لطى                

  االونًانًرحهت                 

 
 ث انُىو انىلج اضى انًادة انذراضُت َىع انًحاضرة  اضى انخذرَطٍ  ريس انصف االنكخروٍَ 

6f4euhj ٌ223,2-03,2 عهى انُفص َظرٌ د. ازهار هاد   .1 االحذ 

4wydlua 203,2-223,2 نغت عربُت َظرٌ ضج اَفال عصاو   .2 االحذ 

lkgs7d6 ٌ223,2-03,2 عصر انرضانت َظرٌ د. بهمُص عُذا   .3 االثٍُُ 

6mjeavt 203,2-223,2 اضص حربُت َظرٌ د. فائسجالل   .4 االثٍُُ 

7hik7sr 03,2-203,2 يُهج انبحث َظرٌ د. َهاد َعًت   .5 االثٍُُ 

zn6bpb2 ًٍَظرٌ و. رغذ فه E 03,2-223,2   .6 انثالثاء 

4wydlua ٌ23,2-223,2 حاضباث َظرٌ و. ضهاو عذَا   .7 انثالثاء 

5ptoqdj ٍ0322-20322 عرب لبم االضالو َظرٌ د. بهجت عه   .8 انثالثاء 

2qked6x 223,2—03,2 عصىر وضطً َظرٌ ضج شعىب كايم   .9 االربعاء 

uflubsn 203,2-223,2 حارَخ انعراق انمذَى َظرٌ د. كاظى عبذ هللا   .10 االربعاء 

t3zybwu 223,2—03,2 جغرافُت َظرٌ د. َصر شايم   .11 انخًُص 

ez2tqke 203,2-223,2 حمىق اَطاٌ َظرٌ ا.و. اَىار َاصر   .12 انخًُص 

sqpnhtl 223,2-03,2 حمىق اَطاٌ َظرٌ ا.و. َبراش خهُم   .13 انخًُص 

 

 

 



 جايعت بغذاد

 كهُت انخربُت نهبُاث

 0202-0202جذول انذروش االضبىعٍ /انعاو انذراضٍ 
 

 

 

 لطى ) انخارَخ(/انذراضت االونُت صباحٍ

 انًرحهت انثاَُت
 

انخذرَطٍ اضى ريس انصف االنكخروٍَ  ث انُىو انىلج اضى انًادة انذراضُت َىع انًحاضرة 

bxtc4s5 223,2-03,2 حضاراث َظرٌ د. رشُذ احًذ   .2 االحذ 

tbsasan 203,2-223,2 بالد عربُت لذًَت َظرٌ د.عًاد طارق   .0 االثٍُُ 

lkgs7d6 ٌ223,2-03,2 ايىٌ َظرٌ د. وئاو عذَا   ., االثٍُُ  

g4lzrsn 0322-2322 بالد عربُت لذًَت َظرٌ د. شًُاء فاضم   .4 االثٍُُ 

anc6yj3 203,2-223,2 اَذنص َظرٌ د. باٌ عهٍ دمحم   .5 انثالثاء 

qizvlev 0322-203,2 بالد عربُت حذَثت َظرٌ أ.و. َبراش خهُم   .6 انثالثاء 

6dcle3e 223,2-03,2 اوربٍ َظرٌ أ.و. اَىار َاصر   .7 االربعاء 

k5fjuwl ً23,2-223,2 انًُىعهى َفص  َظرٌ د.ضانٍ انًىن   .0 ااالربعاء 

tzx7wv4 ٌ0322-20322 حاضباث َظرٌ و. ضهاو عذَا   .9 االربعاء 

2qked6x 223,2—03,2 نغت اَكهُسَت َظرٌ ضج ضري يطهك   .22 انخًُص 

t3zybwu ٍ20-223,2 ادارة وحعهُى ثاَىٌ َظرٌ و.و. ضعذ حط   .22 انخًُص 

 



 جايعت بغذاد

 كهُت انخربُت نهبُاث

 0202-0202جذول انذروش االضبىعٍ /انعاو انذراضٍ 
 

 

 لطى ) انخارَخ(/انذراضت االونُت صباحٍ

 نثانثتانًرحهت ا
 

 ث انُىو انىلج اضى انًادة انذراضُت َىع انًحاضرة اضى انخذرَطٍ ريس انصف االنكخروٍَ

njobd7 223,2-03,2 حمُُاث انكخروَُت َظرٌ د. يرحضً حًُذ شالكت   .1 االحذ 

ltkwgsy 203,2-223,2 اوربٍ َظرٌ د.اَص َىَص عبذ   .2 االحذ 

lkgs7d6 223,2-03,2 نغت اَكهُسَت َظرٌ و. يُطاء رشُذ   .3 االحذ 

nhz2jz 0322-2322 عراق َظرٌ دوئاو شاكر   .4 االثٍُُ 

6mjeavt ٍُ203,2-223,2 اضُا َظرٌ د. يها َاجٍ حط   .5 االثٍُُ 

k5fjuwl 0322-20322 فهطفت َظرٌ و. اَطرابراهُى   .6 االثٍُُ 

avrweyc .223,2-03,2 ارشاد َظرٌ ضانٍ انًىنً د   .7 اانثالثاء 

vvemtdy انرزاق د. ضًُرة عبذ 23,2-223,2 انخحذَث فٍ انبالد االضاليُت َظرٌ    .8 ااالربعاء 

5ptoqdj 0322-203,2 نغت اَكهُسَت َظرٌ و. يُطاء رشُذ   .9 االربعاء 

2qked6x 223,2—03,2 يُاهج َظرٌ د. دمحم ابراهُى   .10 االربعاء 

k5fjuwl 223,2—03,2 عباضٍ َظرٌ د. يُاضت حاحى َاَف   .11 االربعاء 

tiu4hgf  .خضر عبذ انرضاد 223,2-03,2 حضارة َظرٌ    .12 انخًُص 

 

 



 جايعت بغذاد

 كهُت انخربُت نهبُاث

 0202-0202جذول انذروش االضبىعٍ /انعاو انذراضٍ 
 

 

 

 لطى ) انخارَخ(/انذراضت االونُت صباحٍ

 انًرحهت انرابعت

 

انصف االنكخروٍَريس   ث انُىو انىلج اضى انًادة انذراضُت َىع انًحاضرة اضى انخذرَطٍ 

fmfj5qk 203,2-223,2 عراق يعاصر َظرٌ د. حُذر حًُذ  

 

 االثٍُُ 

 

1.  

su2xvhw ٍَ223,2-03,2 َصىص َظرٌ د. عبذ انكرَى عس انذ   .2 انثالثاء  

sqpf3kr 223,2-03,2 والَاث َظرٌ د. عبذ هللا حًُذ   .3 االثٍُُ  

ku75r66 203,2-223,2 دوَالث َظرٌ د. شًُاء فاضم   .4 انثالثاء 

f7kodcc ٌ223,2-03,2 حطبُماث َظرٌ د. شاكر انعبُذ   .5 االربعاء 

wfz37hi  ٌَظرٌ ضج فائسة عذَا E 223,2 6 االربعاء.  

omtxygv 23,2-223,2 بالد عربُت َظرٌ د. ابخطاو يحًىد   .7 االربعاء 

mhc6o7u 223,2-03,2 عانى يعاصر َظرٌ د. لبص َاطك  

 

 انخًُص

 

8.  

bsgrk27 203,2-223,2 لُاش وحمىَى َظرٌ د. ضًاح حًسة  

 

  .9 انخًُص


