
 

دجايعت بغذا  
التربية للبناتكلية   

0202-0202انعاو انذراضي /جذول انذروش االضبىعي   

 / انفصم االولذكخىراِ/حاريخ اضاليي/ان()انخاريخلطى 
 

  

 ث انيىو انىلج اضى انًادة انذراضيت َىع انًحاضرة اضى انخذريطي ريس انصف االنكخروَي

  .1 األحذ 8,30    

    9,30 2.  

    10,30 3.  

anc6yj3
  .4 االثُيٍ 8,30 نغت اَكهيسيت  نظري د. باٌ جعفر 

6buz4vk 
 دراضاث في حاريخ انًذٌ االضالييت  = د. بهميص عيذاٌ نىيص

9,30 5.  

6buz4vk 
 دراضاث في حاريخ انًذٌ االضالييت   د. بهميص عيذاٌ نىيص 

10,30 6.  

    33:11 7.  

    33:11 8.  

6buz4vk 9 انثالثاء 8,30 انخعهيى في انعصىر انعباضيت  = د. بهجت عهي دمحم.  

6buz4vk 10 9,30 انخعهيى في انعصىر انعباضيت   د. بهجت عهي دمحم.  

su2xvhw
 

عس انذيٍ صادقد.عبذ انكريى   انحركت انفكريت في انعصىر انعباضيت  = 
10,30 11.  

su2xvhw
 

عس انذيٍ صادقد.عبذ انكريى 
انحركت انفكريت في انعصىر انعباضيت = 

  12.  

i76huh2
 

د.باٌ جعفر
  .13 12,30-11,30 َصىص حاريخيت = 

    1,30 14.  

nxuyp7p
  .15 االربعاء 8,30 انفكر انطياضي  في انعصىر اإلضالييت = د.خضر عبذ انرضا جاضى 

nxuyp7p
  .16 9,30 انفكر انطياضي  في انعصىر اإلضالييت = د.خضر عبذ انرضا جاضى  

eancu2j   17 10,30 دراضاث في حاريخ انُطاء في انعصىر االضالييت  = د.وئاو عذَاٌ عباش.  

eancu2j  18 11,30 دراضاث في حاريخ انُطاء في انعصىر االضالييت  = د.وئاو عذَاٌ عباش.  

    12,30 19.  

    1,30 20.  

    off 21 انخًيص.  

    8,30 22.  

   off 9,30 23.  

   off 10,30 24.  

   off 11,30 25.  

   off 12,30 26.  



 

دجايعت بغذا  
التربية للبناتكلية   

0202-0202انعاو انذراضي /جذول انذروش االضبىعي   

 / انفصم االولانًاجطخير/حاريخ اضاليي/ (انخاريخ) لطى

 

 ث انيىو انىلج اضى انًادة انذراضيت َىع انًحاضرة  اضى انخذريطي  ريس انصف االنكخروَي 

  .1 االحذ 8,30    

    9,30 2.  
    10,30 3.  
     4.  

tw6pu2y
  .5 االثُيٍ 8,30 دراضاث اضخشراليت  في انطيرة انُبىيت  نظري دشيًاء فاضم عبذ انحًيذ 

tw6pu2y
  .6 9,30 دراضاث اضخشراليت  في انطيرة انُبىيت  = دشيًاء فاضم عبذ انحًيذ 

anc6yj3
  .7 10,30 دراضاث في حاريخ االَذنص  = د. باٌ عهي دمحم 

anc6yj3
  .8  دراضاث في حاريخ االَذنص  = د. باٌ عهي دمحم 

hokqszp
  .9 33:11 انهغت االَكهيسيت  = انطج ييطاء رشيذ 

qknmoad 11 انثالثاء 8,30 دراضاث في حاريخ انعصر انعباضي  = د.يياضت حاحى َايف.  
qknmoad 11 9,30 دراضاث في حاريخ انعصر انعباضي   د.يياضت حاحى َايف.  

7hik7sr
مجيد د. نهاد نعمة 

 
  .12 10,30 يُهج انبحث انخاريخي =

7hik7sr
د. نهاد نعمة مجيد 

 
  .13 11,30 يُهج انبحث انخاريخي 

    12,30 14.  

    1,30 15.  

  .16 االربعاء 8,30    

    9,30 17.  
ovs73vz 18 10,30 دراضاث في انحروب انصهيبيت  نظري د. جُاٌ عبذ انكاظى الزو.  
ovs73vz 19 11,30 دراضاث في انحروب انصهيبيت   د. جُاٌ عبذ انكاظى الزو.  

    12,30 21.  

    1,30 21.  

    off 22 انخًيص.  

     23.  

   off  24.  

   off 10,30 25.  

   off 11,30 26.  

   off 12,30 27.  



 

دجايعت بغذا  
التربية للبناتكلية   

0202-0202انعاو انذراضي /جذول انذروش االضبىعي   

 حذيث/انفصم االولذكخىراِ/حاريخ ان/(التاريخ)طىل

 ث انيىو انىلج اضى انًادة انذراضيت َىع انًحاضرة اضى انخذريطي ريس انصف االنكخروَي
ahye7fd 1 االحذ 8,30 انفكر انطياضي  في انعراق نظري د.حيذرحًيذ رشيذ.  
ahye7fd انطياضي  في انعراقانفكر   د.حيذرحًيذرشيذ  9,30 2.  
zybj4q5 3 10,30 بريطاَيا في انعصر انفكخىري = د. عبذ هللا  حًيذ يرزون.  
zybj4q5 4  بريطاَيا في انعصر انفكخىري = د. عبذ هللا  حًيذ يرزون.  
i76huh2  5 االثُيٍ 8,30 نغت اَكهيسيت  = د. باٌ جعفر.  

    9,30 6.  

mhc6o7u
 

 دراضاث في حاريخ انذونت انعثًاَيت  = د.لبص َاطك دمحم
10,30 7.  

mhc6o7u
 

 دراضاث في حاريخ انذونت انعثًاَيت  = د.لبص َاطك دمحم
33:11 8.  

  .9 انثالثاء     
vvemtdY 10 9,30 دراضاث في حاريخ انذونت انصفىيت   = د.ضًيرة عبذ انرزاق عبذهللا.  
vvemtdy  11 10,30 دراضاث في حاريخ انذونت انصفىيت    د.ضًيرة عبذ انرزاق عبذ هللا.  

rojwek2
  .12 11,30 حاريخ اضيا = د. يها َاجي حطيٍ 

rojwek2
  .13 12,30 حاريخ اضيا = د. يها َاجي حطيٍ 

    1,30 14.  
  .15 االربعاء 8,30    - 
    9,30 16.  
    10,30 17.  
    11,30 18.  
    12,30 19.  
    1,30 20.  
    off 21 انخًيص.  
     22.  
   off 9,30 23.  
   off 10,30 24.  
   off 11,30 25.  
   off 12,30 26.  

 



 

دجايعت بغذا  
التربية للبناتكلية   

0202-0202انعاو انذراضي /جذول انذروش االضبىعي   

                                 /الفصل االول قسم التاريخ/الماجستير/تاريخ حديث

 ث انيىو انىلج اضى انًادة انذراضيت َىع انًحاضرة اضى انخذريطي ريس انصف االنكخروَي
sqpf3kr 

 َظري د. عبذ هللا حًيذ يرزون
 االحذ 8,30 حاريخ انىالياث انًخحذة االيريكيت

1.  
sqpf3kr 

 = د. عبذ هللا حًيذ يرزون
 9,30 حاريخ انىالياث انًخحذة االيريكيت

2.  
oouyuma د.ابخطاو ضهًاٌ ضعيذ 

= 
 10,30 فكر ضياضي اوربي حذيث

3.  
oouyuma د.ابخطاو ضهًاٌ ضعيذ 

 
 33:11 فكر ضياضي اوربي حذيث

4.  

mhc6o7u
لبص َاطك دمحم أ.د.   

= 
 االثُيٍ 8,30 دراضاث في حاريخ انخهيج انعربي  

5.  

mhc6o7u
 أ.د. لبص َاطك دمحم 

= 
 9,30 دراضاث في حاريخ انخهيج انعربي  

6.  

ez2tqke
أ.و اَىار َاصرحطٍ 

 يُهج انبحث انخاريخي  = 
10,30 

7.  

ez2tqke
أ.و اَىار َاصرحطٍ 

 يُهج انبحث انخاريخي   
 

8.  

hokqszp
 

ييطاءرشيذضج   نغت اَكهيسيت = 
33:11 

9.  
 

  
 انثالثاء 8,30 

10.  

ez2tqke
 

 = د. وئاو شاكرغُي
 9,30 حاريخ انعراق في انعهذ انعثًاَي

11.  

ez2tqke
 

  د. وئاو شاكرغُي
 10,30 حاريخ انعراق في انعهذ انعثًاَي

12.  
  

 
 11,30 

13.  
  

 
 12,30 

14.  
  

 
 1,30 

15.  
  

 
off 8,30 االربعاء 

16.  
  

 
 9,30 

17.  
 

  
off 10,30 

18.  
  

 
off 11,30 

19.  
  

 
off 12,30 

20.  
  

 
off 1,30 

21.  
  

 
off 8,30 انخًيص 

22.  
  

 
  

23.  
  

 
off 9,30 

24.  
  

 
off 10,30 

25.  
  

 
off 11,30 

26.  
  

 
off 12,30 

27.  
  

 
  

28.  
 


