
 

 

 

 كلية التربية للبنات   –جامعة بغداد 

 قسم التاريخ 

 الكورس الثاني  -جدول الدراسات العليا  

 ماجستير -دكتوراه                                                     

  

 

 

 دكتوراه اسالمي  

 التوقيت   المادة    استاذ المادة   اليوم 

 10,30 - 8,30 التاريخ والمؤرخون   د. بلقيس   االثنين  
 12,30 - 10,30 طرائق كتابة ) البحث ، اطروحة،رسالة ( د. شيماء فاضل  
 2,30 - 12,30 لغة انكليزية  

 10,30 -  8,30 نصوص تاريخية د. بان الثالثاء
 12,30 - 10,30 مغرب عربي  د. مياسة  

 10,30 -  8,30 مشرق عربي د. بهجة  االربعاء

 12,30 - 10,30 حياة اجتماعية  عبد الكريم د.  
 2,30 - 12,30 دراسات اقتصادية د. خضر  

 

 

 

 



 

 اسالمي   ماجستير

 التوقيت   المادة    استاذ المادة   اليوم 

 10,30 - 8,30 التجارة في العصر العباسي   د. شيماء فاضل  االثنين  
 12,30 - 10,30 دولة فاطمية                    بلقيسد.  
 2,30 - 12,30 لغة انكليزية ميساء د.  

 10,30 -  8,30 اموي شيماء محمد  د.  الثالثاء
 12,30 - 10,30 ادب الرحالت  باند.  

 10,30 -  8,30 مماليك ومغول  جنان د.  االربعاء

 12,30 - 10,30 اطروحة،رسالة (طرائق كتابة ) البحث ،  بهجة د.  
 2,30 - 12,30 دراسات اقتصادية د. عبد الكريم  

 

 حديث  دكتوراه

 التوقيت   المادة    استاذ المادة   اليوم 

 10,30 - 8,30 طرائق كتابة ) البحث ، اطروحة،رسالة ( ابتسام سلمان د.    االحد
 12,30 - 10,30 عراق اجتماعي                     حيدر د.  
 2,30 - 12,30 واليات متحدة معاصر عبد للا د.  

 10,30-8,30 اوربا بين الحربين    سميرةد.  االثنين 
 12,30 - 10,30 تركيا  قبس د.  
 2,30 - 12,30 لغة انكليزية ميساء د.  

 10,30 -  8,30 نصوص تاريخية عبد الكريم د.  االربعاء
 12,30 - 10,30 مشاريع تسوية  مها د.  

 ديث ــحستير ـماج

 التوقيت   المادة    استاذ المادة   اليوم 

 10,30 - 8,30 مغرب عربي  أ.م. نبراس    االحد
 12,30 - 10,30 تطورات اقتصادية في اوربا                     ابتسام سلمان د. 

 10,30-8,30 عراق معاصر  أ.م. انوار   االثنين 
 12,30 - 10,30 قاجاري  سميرة د.  
 2,30 - 12,30 لغة انكليزية د. ميساء  

 10,30-8,30 نصوص تاريخية عبد الكريم د.  االربعاء

 12,30 - 10,30 حرب باردة  وئام غنيد.  
 2,30 - 12,30 رسالة ( ، طرائق كتابة ) البحث ، اطروحة د. عبد للا  

 


